Sport en bewegen als middel

Sport en bewegen als middel
voor participatie

voor participatie

Er zijn verschillenden definities van het begrip participatie. In deze factsheet is gekozen voor de definitie van
Cardol et al (1). Deze stelt dat participatie gaat over handelingen van burgers waarmee zij hun leven zin geven en zoveel mogelijk naar eigen welbevinden inrichten. We zouden het daardoor ook zelfredzaamheid kunnen
noemen. Binnen participatie worden drie leefdomeinen onderscheiden: het privédomein (onder andere de eigen
gezondheid en huishouding), het domein van het sociaal-culturele leven en het domein van werk, sociale zekerheid en inkomen (2).

		

met gelijkgestemden en onder begeleiding van hiervoor opgeleide sportleiders (6, 10). Andere kwetsbare groepen, zoals jeugdigen

		

met gedragsproblemen, kunnen afhankelijk van de problematiek ook deelnemen aan reguliere sport- en beweegactiviteiten (10);

• Aan sport- en beweegactiviteiten voor senioren nemen vrijwel alleen senioren deel die al bewegen en die een sociaal netwerk
		

hebben. Met sport- en beweegactiviteiten is het daardoor haast onmogelijk om de participatie van eenzame ouderen te vergroten (11).

• Uit onderzoek blijkt dat hoe slechter de gezondheid van iemand met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hoe kleiner de kans
		

op een betaalde baan. De verwachting is daarom dat sport- en beweegactiviteiten effectieve onderdelen zouden kunnen zijn van

		

re-integratietrajecten, onder de voorwaarde dat het is geïntegreerd in het reguliere re-integratietraject (12); Het verleden laat

		

zien dat het in de praktijk goed mogelijk is een sportaccommodatie of sportvereniging te gebruiken als plek voor een

		

re-integratietraject (13, 14).

Kritische succesfactoren voor sportieve interventies als middel voor het participatiebeleid
• Om kwetsbare groepen in het kader van hun zorgtraject, re-integratietraject of ander hulptraject aan het sporten of bewegen te
		

krijgen - met als doel het bevorderen van participatie - is een zogenoemde warme overdracht van de zorgverlener naar de sport

		

aanbieder noodzakelijk (15). Dit houdt onder meer in dat de zorgverleners indien nodig de eerste paar keer meegaan naar de

		

sport- of beweegactiviteit, en vervolgens in meer of mindere mate contact houden met de sportbegeleider.

• Als kwetsbare groepen eenmaal deelnemen aan een sport- of beweegactiviteit is het belangrijk dat de sportbegeleider enige
		

kennis heeft van de specifieke kenmerken van de deelnemers en hoe hiermee om te gaan. Zorgverlening door sportbegeleiders

		

gaat een stap te ver, zeker als het sporten of bewegen wordt begeleid door een vrijwilliger (6).

• Het gevoel om even geen zorg/hulp te krijgen en mee te doen met een normale activiteit is een belangrijk element van sport en
		

bewegen als middel voor participatie van kwetsbare groepen. De nadruk moet dus liggen op het sporten en bewegen en niet op de

		

beperkingen of zorg (7).

• In sommige gevallen is specifiek sportaanbod de enige manier waarop een bepaalde groep kan sporten. Dit geldt bijvoorbeeld
		

bij jeugdigen met zware vormen van autisme, vrouwen in de opvang, mensen met een ernstige GGZ problematiek of mensen met

		

een lichamelijke handicap (6, 10).

Sport- en beweeginterventies als middel voor het participatiebeleid
In figuur 1 is een inschatting te zien van beleidsdoelstellingen binnen het participatiedomein waar sporten en bewegen in potentie een middel voor is. De beleidsdoelstellingen zijn geselecteerd naar aanleiding van gesprekken met de gemeente Amsterdam en de beschikbare litera-

Wat kunnen sport en bewegen betekenen als middel voor het participatiebeleid?

tuur. De inschattingen in de tabel zijn gebaseerd op de ons bekende literatuur. Op sommige terreinen is verdiepend literatuur- of interventie-

• Sporten en bewegen kunnen sociaal-emotionele klachten als depressie en angst voor contact met andere mensen voorkomen (3).

onderzoek nodig om meer gefundeerde uitspraken te doen. In de laatste kolom van de tabel zijn sport- en beweeginterventies opgenomen die

		

Deze klachten kunnen ook afnemen door te sporten en bewegen (4, 5). Dergelijke sociaal-emotionele kenmerken van mensen zijn

		

erg belangrijk voor kwetsbare groepen, omdat ze er aan bijdrage dat deze mensen ook op andere terreinen meedoen in de samen

		

leving. Een voorbeeld: iemand in de daklozenopvang die angstig is voor contacten met andere mensen, kan door

		

mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten meer gevoel van eigenwaarde krijgen. Daardoor wordt de volgende stap eenvoudiger,

		

bijvoorbeeld die naar een leerwerkplek (6, 7).

het bereiken van de betreffende beleidsdoelstellingen als (neven)doel hebben. Na de tabel worden de interventies toegelicht.

• Sporten en bewegen kunnen alleen depressie en angstgevoelens verminderen en zelfvertrouwen bevorderen, als het sporten
		

en bewegen plaatsvindt onder specifieke voorwaarden (8). De belangrijkste van deze voorwaarden zijn een sociaal veilige

		

sport- of beweegomgeving en een motivatiegericht klimaat (9). In een motivatiegericht klimaat ligt de nadruk op het actief

		

en met plezier deelnemen in plaats van op winnen en presteren.

• Bij sommige mensen, zoals vrouwen in de opvang of mensen in een GGZ instelling, is sporten (in eerste instantie) alleen mogelijk

Deze factsheet is opgesteld door het NISB en het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Voor meer achtergrond informatie over het nut en
noodzaak van deze factsheet verwijzen wij graag naar de algemene inleiding die te vinden is achter op de bijbehorende rapportmap.

NISB is het landelijke kennisinstituut dat solide kennis heeft over de effectieve inzet van sport en bewegen en een bijdrage levert aan een vitale samenleving waarin iedereen actief is.
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Sport en bewegen als middel
voor participatie

• Liever bewegen dan moe (erkend)

• BeInterACTive (erkend)

Omschrijving: Liever Bewegen Dan Moe is een fitprogramma waarin gezondheidsvoorlichting in combinatie met een beweegprogramma

Omschrijving: Stichting Be Interactive ondersteunt de organisatie van trainingen voor wandelen -en hardlopen voor vrouwen en meis-

wordt aangeboden. Na het volgen van de training nemen de spannings-, stress- en somberheidsklachten van de deelnemers af. In de

jes. Dit doet zij voor gemeenten, welzijnsorganisaties, sportbuurtwerkorganisaties, individuele trainsters en eerste lijnszorgverleners

training leren de deelnemers letterlijk meer in beweging te komen. Dit heeft vaak als gevolg dat zij ook figuurlijk in beweging komen,

zoals fysiotherapeuten en huisartsen. De stichting ondersteunt bij het vinden van financiering, het zoeken van een goede locatie, het

oftewel uit de neerwaartse spiraal van stress, weinig bewegen, nog meer stress, komen. Veel deelnemers gaan na de training verder

werven van een trainster, het werven van deelneemsters en de deelname aan loopevenementen. Doelgroep: Vrouwen en meisjes uit

weinig of niet recreatief bewegen en lichte depressieve of spanningsklachten hebben. | Info: www.context.nl

• Bewegen zonder zorgen
Omschrijving: Lage-SES-vrouwen blijken twee maal zo vaak depressieve en stressklachten te hebben dan mannen en worden via de
reguliere psycho-educatieve interventies onvoldoende bereikt. Om deze groep vrouwen daadwerkelijk te kunnen bereiken is de cursus

achterstandsbuurten die (gedeeltelijk) in een sociaal isolement leven. | Info: www.beinteractive.org

Voorkomen of vermin-

met bewegen. Doelgroep: Volwassen (migranten) vrouwen of mannen (18 tot 65 jaar) met een lage Sociaal Economische Status (SES) die

deren sociaal isolement
Bevorderen participatie mensen met
lichte depressieve klachten

Bewegen Zonder Zorgen (BZZ) ontwikkeld. In de cursus wordt psycho-educatie afgewisseld met eenvoudige op de doelgroep afgestemde

(via eerstelijnzorg)

bewegingsactiviteiten. Doelgroep: De doelgroep bevindt zich in een situatie van langdurige uitkering en/of is bekend bij de schuldhulpverle-

3, 4, 5, 9

meisjes en vrouwen (vrouwen
Ver-

in de opvang)

beteren

4, 7, 8

kwaliteit van
leven mensen met

ning en/of is bekend bij het maatschappelijk werk en heeft te kampen met psychosociale problematiek.

zware psychische

| Info: www.riagg-maastricht.nl

Sport
draagt bij
aan

• Communities in Beweging (erkend)

Sport heeft
potentie

achterstand, vanwege sociaaleconomische redenen, te stimuleren tot bewegen en een actieve leefstijl. Het gaat hierbij om duurzame of
langdurige gedragsverandering. Doelgroep: CiB is bedoeld voor mensen met lage SES en met een beweegachterstand, mensen die niet voldoen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB). Omdat mensen met een lage SES minder vaak voldoen aan de norm, richt CiB
zich op verschillende groepen met een lage SES, zoals allochtone vrouwen, allochtone meiden, kinderen en (VMBO-)jongeren en hun ouders.
Ook is er ervaring met groepen voor (allochtone) ouderen, mensen met een verstandelijke handicap en moeilijk lerende kinderen.
| Info: www.nisb.nl

Omschrijving: In het GGZ programma worden mensen met psychische of somatische problemen individueel en in een groep gecoacht
naar een beter niveau van gezondheid en functioneren. Bij het groepsproces ligt de nadruk op het (plezier in) bewegen, het opdoen

problematiek

van nieuwe ervaringen en feedback hierop. Naast de groepssessies zijn er individuele gesprekken met een psycholoog. De BigMove-be-

4, 5, 7, 8, 9

geleiders en psycholoog bieden intensieve coaching. Mensen die BigMove hebben gedaan zitten beter in hun vel, voelen zich gezonder
en fitter en hebben meer sociale contacten en pakken problemen actiever aan. Doelgroep: Het BigMove GGZ-programma is voor volwassen patiënten (18 jaar en ouder) met psychische problemen op as I en II van DSM IV, in combinatie met chronische aandoeningen of

Verbeteren kwaliteit

mits aandacht voor de
juiste sociale condities

Omschrijving: Communities in Beweging (CiB) is een aanpak die erop gericht is om groepen mensen met een gezondheids- en beweeg-

• Big Move (erkend)

sociale problematiek. Potentiële BigMove-deelnemers zijn patiënten die (frequent) bij de huisarts komen met multiple problemen (zie
criteria). | Info: www.bigmove.nu

van leven mensen in
de maatschappelijke

Voorkomen sociaal

opvang

isolement van ouderen
12

4, 7, 8
Re-integratie langdurig
werklozen

• Bewegen valt goed! (erkend)

13, 14, 15

• Beweging als Warming up voor Re-integratie (erkend)

Omschrijving: Met Bewegen valt goed! worden niet-westerse allochtone ouderen bereikt en gestimuleerd tot meer bewegen en het

Omschrijving: BWR (Beweging als Warming-up voor Re-integratie) is een re-activeringsprogramma waarin bewegen, leefstijl en arbeids-

nemen van valpreventieve maatregelen en uiteindelijk daar waar mogelijk gestimuleerd om door te stromen naar een passend bestaand

relevante competenties centraal staan. De reactivering bestaat uit het letterlijk in beweging brengen van mensen met een uitkering.

beweeg- en valpreventie aanbod. Doelgroep: Deze interventie is ontwikkeld voor niet-westerse (zelfstandig wonende) allochtonen (vooral

Vaak staan lichamelijke en/of geestelijke belemmeringen bij deze mensen werkhervatting in de weg. Gedurende het programma verbe-

Turkse en Marokkaanse) 45-plussers, maar is ook geschikt voor andere groepen kwetsbare ouderen. | Info: www.veiligheid.nl

tert gezondheid en fysieke en mentale fitheid en neemt de kans op werk en (sociale en maatschappelijke) participatie toe.
Doelgroep: BWR wordt ingezet door gemeenten, UWV en re-integratiebedrijven voor mensen met een uitkering, die belemmeringen

• Denken en Doen (erkend)

ondervinden in een werkhervattingtraject. | Info: www.ergocontrol.nl

Omschrijving: Denken en Doen, richt zich op ouderen (60+) in de buurt met als doel bij hen een actieve leefstijl te bevorderen. Het project creëert een sociaal netwerk en bevordert de participatie met bridge als middel. Dit sociale netwerk blijft na afloop van het project
voortbestaan zonder dat externe financiering in de vorm van subsidies nodig zijn. Doelgroep: Het Denken en Doenproject richt zich op
ouderen (in de leeftijd van 60+). Met opzet wordt bij de werving niet een nadere selectie nagestreefd. Dit omdat voorkomen moet worden
dat deelnemers aan het project een stigma krijgen (van bijvoorbeeld, eenzaam, zielig, oud). | Info: www.bridge.nl.

Deze factsheet is een van de vier factsheets die inzicht geven in de mogelijkheden van sport en bewegen als middel voor het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelstellingen. De factsheet bevat kennis uit een quick scan van wetenschappelijk onderzoek en voorbeelden van bestaande
sport- en beweeginterventies. In de tabel worden de beleidsdoelstellingen in twee typen opgesplitst:
1. Beleidsdoelstellingen waarvoor we - op basis van het ons beschikbare onderzoek - kunnen vaststellen dat sport en bewegen onder
de juiste condities kan bijdragen aan het bereiken van deze doelstellingen.
2. Beleidsdoelstellingen waarvoor we - op basis van het ons beschikbare onderzoek - kunnen vaststellen dat sport en bewegen kan
bijdragen aan het bereiken van deze doelstellingen, maar alleen als het sporten en bewegen een onderdeel is van een meer
omvangrijke interventie.
De sport- en beweeginterventies die we suggereren zijn geselecteerd op basis van hun beoogde (sub)doelen. De meeste kennis over deze
interventies komt uit het erkenningstraject Effectief Actief. Voor meer informatie kijk op www.nisb.nl

Sport en bewegen als middel
in het jeugd- en onderwijsbeleid

Sport en bewegen als middel
in het jeugd- en onderwijsbeleid

Sport en bewegen als middel in het jeugd- en onderwijsbeleid kan op twee manieren worden benaderd. De eerste
is door te bekijken wat sport en bewegen betekent voor de ontwikkeling en onderwijsprestaties van alle jeugdigen.
Denk hierbij aan sport- en beweegaanbod op school, tijdens of na schooltijd, gebaseerd op de gedachte dat dit
bijdraagt aan schoolprestaties. De tweede manier is door te bekijken wat sport en bewegen betekent voor een
specifieke groep jeugdigen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om naschoolse sportinterventies voor leerlingen met leerof gedragsproblemen, of het stimuleren van sporten op een sportvereniging als onderdeel van een jeugdhulptraject.
De relatie tussen sport en bewegen, en de ontwikkeling en onderwijsprestaties van jeugdigen
• Verschillende studies tonen een verband aan tussen sport- en beweeggedrag van jeugdigen en vaardigheden of kenmerken die
		

als positief worden gezien voor de ontwikkeling van deze jeugdigen.

• Jeugdigen die sporten en bewegen presteren beter op school dan jeugdigen die niet of weinig sporten en bewegen (1;2).
• Sportdeelname op 18 jarige leeftijd vergroot de kans op sociale participatie op 30 jarige leeftijd (3);
• Kwetsbare jeugdigen die sporten en bewegen hebben meer zelfvertrouwen dan kwetsbare jeugdigen die niet sporten (4).

Kritische succesfactoren voor sport en bewegen als middel in het jeugd- en onderwijsbeleid
De kans dat sport- en beweeginterventies gericht op de sociale- en emotionele ontwikkeling van jeugd hun doel bereiken wordt groter
onder een aantal voorwaarden. Dit zijn onder andere:
• Een motivatiegericht klimaat, klimaat dat is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de jeugd en op plezier (16);

Bij de hierboven genoemde relaties is nog onduidelijk of sporten en bewegen de verklaring is voor de schoolprestaties,
het zelfvertrouwen en de sociale participatie, of dat ook andere factoren een rol spelen. Wat we wel weten is het volgende:
• Door te sporten en bewegen kunnen jeugdigen bepaalde vaardigheden, zoals impulscontrole, concentratievermogen (5)
		

en motorische vaardigheden ontwikkelen (6). Van deze vaardigheden is bekend dat zij belangrijk zijn voor de persoonlijke

		

ontwikkeling en schoolprestaties (7, 8, 9, 10). Indirect kan sporten en bewegen hierdoor bijdragen aan de persoonlijke

		

ontwikkeling en de onderwijsprestaties van alle jeugdigen (11). Er zijn echter wel specifieke condities of sportvormen

		

nodig om de ontwikkeling van deze vaardigheden te stimuleren (5; 9). Voorbeelden van deze condities worden genoemd

		

bij 2 Kritische succesfactoren.

• Sportleiders die succeservaringen kunnen creëren tijdens het sporten (17);
• Aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden die ook relevant en bruikbaar zijn buiten de sport, zoals zelfregulatieve
		

vaardigheden en doorzettingsvermogen (18, 19);

• Betrokkenheid van het sociale netwerk van de jeugd, zoals de ouders. Dit vergroot ook de kans op structurele sportdeelname (20);
• Aansluiting van de sport- en beweegactiviteiten bij de wensen en de mogelijkheden van de jeugd;
• Jeugd verantwoordelijkheden geven. Denk bijvoorbeeld aan het zelf organiseren van een activiteit;
• Inspelen op trends. Voorbeeld: freerunning.
• Aansluiten bij de beleefwereld van de jeugd. Denk hier aan gaming en bewegen: er zijn diverse beweegactiviteiten die
		

gebruik maken van gaming.

Van specifieke sport- en beweeginterventies gericht op jeugd met problemen in het opgroeien weten we op
basis van onderzoek het volgende:
• Als sport- en beweeginterventies voor jeugdigen met sociaal-emotionele of sociaalpsychologische problemen voldoen aan een

Succesvolle sport- en beweeginterventies (voor een positieve ontwikkeling en verbetering van schoolprestaties
van jeugd)

		

aantal voorwaarden, dan is de kans groot dat deze een positieve invloed hebben op het welbevinden van deze jeugdigen (12).

In figuur 1 is een inschatting te zien van de beleidsdoelstellingen binnen het jeugd- en onderwijsdomein waar sporten en bewegen

		

Deze voorwaarden worden toegelicht bij 2 Kritische succesfactoren.

in potentie een middel voor is. De beleidsdoelstellingen zijn geselecteerd naar aanleiding van gesprekken met de gemeente Amster-

• Deelname aan vechtsporten kan worden gebruikt als middel voor agressieregulatie en persoonlijke ontwikkeling van jeugdigen met

dam en de beschikbare literatuur. De inschattingen in de tabel zijn gebaseerd op de ons bekende literatuur. Op sommige terreinen is

		

gedragsproblemen (13). Het lijkt er echter op dat het niet de vechtsport zelf is, maar de manier van lesgeven die zorgt voor

verdiepend literatuur- of interventieonderzoek nodig om meer gefundeerde uitspraken te doen. In de laatste kolom van de tabel zijn

		

agressieregulatie en persoonlijke ontwikkeling. Vanwege het specifieke karakter van vechtsporten en het risico van het

sport- en beweeginterventies opgenomen die het bereiken van de betreffende beleidsdoelstellingen als (neven)doel hebben. Na de

		

aanwakkeren van agressie bij sommige vechtsporten (14), is de begeleiding hier nog belangrijker dan bij andere sporten.

tabel worden de interventies toegelicht.

• Op Britse scholen zijn sportprojecten voor leerlingen met leerproblemen die als resultaat hebben dat de deelnemende
		

leerlingen minder frequent uit de klas worden gestuurd en minder negatief gedrag vertonen (15).

Gebaseerd op de literatuur gaan we ervan uit dat, mits onder de juiste voorwaarden, sporten en bewegen kan worden ingezet als
middel voor de persoonlijke ontwikkeling en onderwijsprestaties van de jeugd, ook bij jeugdigen met leer- en/of gedragsproblemen.
Bij het verzorgen van deze voorwaarden zou een Buurtsportcoach met een achtergrond in de jeugdsector een belangrijke rol kunnen
spelen.
Deze factsheet is opgesteld door het NISB en het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Voor meer achtergrond informatie over het nut en
noodzaak van deze factsheet verwijzen wij graag naar de algemene inleiding die te vinden is achter op de bijbehorende rapportmap.

NISB is het landelijke kennisinstituut dat solide kennis heeft over de effectieve inzet van sport en bewegen en een bijdrage levert aan een vitale samenleving waarin iedereen actief is.
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Sport en bewegen als middel
in het jeugd- en onderwijsbeleid

• Sportkanjerclub (erkend)

• Sport Zorgt (erkend)

Omschrijving: Het doel is om kinderen die sociaal en/of motorisch minder vaardig zijn en daardoor mogelijk buiten de groep staan, via

Omschrijving: Een grote groep jongeren binnen de jeugdhulpverlening kan niet meekomen in regulier sportaanbod. Verschillende

specifieke begeleiding en activiteiten, passend sportaanbod te bieden. Doelgroep: De einddoelgroep is in te delen naar 3 subdoelgroepen.

onderliggende, vaak zich in gedrag uitende problemen liggen hieraan ten grondslag. Sport Zorgt creëert voor deze groep sportaanbod

Het zijn kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar en mogelijk ook 12-16 jaar (aangepaste versie);

waardoor ze met de juiste begeleiding van specifiek geschoolde vechtsportdocenten deel kunnen nemen aan sportactiviteiten.

• kinderen met een kleine achterstand

Doelgroep: De primaire doelgroep bestaat uit jongeren (8 – 21 jaar) uit het speciaal onderwijs en de jeugdhulpverlening.

• kinderen met een gedrag of ontwikkelingsstoornis

Info: www.vechtsportenmaatschappij.nl

• kinderen met een grote gedrag of ontwikkelingsstoornis | Info: www.sportkanjerclub.nl

• Judo in de zorg (erkend)
• Beweegkriebels (erkend)

Ontwikkeling zelfvertrouwen,

Omschrijving: Verhogen van de mogelijkheden tot spelenderwijs bewegen en actieve leefstijl bij jonge kinderen (0-4 jaar) in de voor-

gevoel van eigenwaarde

schoolse periode, om een bijdrage te leveren aan, plezierbeleving aan bewegen en spelen, preventie van overgewicht op jonge leeftijd,
een goede motorische, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling en ontwikkeling van een positieve beweegattitude.
Doelgroep: Kinderen van 0-4 jaar. | Info: www.beweegkriebels.nl

• Peuterspel (erkend)
Omschrijving: Peuterspel draagt zorg voor een structureel en gevarieerd spel- en beweegaanbod tijdens de opvang en thuis. Het is
bedoelt voor kinderen van 2,5 tot en met 4 jaar. De interventie zorgt via begeleiding en coaching van de pedagogische medewerk(st)
er van peuterspeelzaal c.q. het kinderdagverblijf en het informeren / adviseren van ouders voor een gevarieerd en veilig beweegaanbod.
Hierdoor ontwikkelingen kinderen mototisch goed. Doelgroep: Peuters. | Info: www.geldersesportfederatie.nl

Ontwikkelen

Omschrijving: Te weinig of slecht bewegen kan op latere leeftijd problemen veroorzaken. Peuters en kleuters leren door deze interventie
de basisbeginselen van bewegen. Op een gymclub, in samenwerking met buitenschoolse opvang en het basisonderwijs.
Doelgroep: Kinderen van 2-6 jaar. | Info: www.gymsport.nl

• Taaldans en rekendans
Omschrijving: Al dansend leren kinderen werken aan taal- en rekenkundige begrippen. Daar bovenop wordt gewerkt aan specifiek taalaanbod en rekenaanbod. Doelgroep: Peuters en kleuters. | Info: Er zijn diverse aanbieders van taal- en rekendans

gedragsproblematiek

uitvoerende
functies en
daarmee mogelijk
de onderwijssociale ontwikkeling

4, 12, 17, 19,20

Sport
draagt bij
aan

behandelplan). Bovendien biedt de interventie een zinvolle en vooral leuke vrijetijdsbesteding en een manier om meer en structureel
te bewegen. Doelgroep: Kinderen en jeugd in de leeftijd van vier tot achttien jaar. | Info: www.jbn.nl

mits aandacht voor de
juiste sociale condities

• SportMpower (erkend)
Omschrijving: SportMpower is een naschools project dat sport en loopbaantraining voor jongeren combineert. Het project is gericht
op vmbo-leerlingen met een verhoogd risico op uitval van school, gedragsproblemen en/of een ongezonde leefstlijl. Doel van SportMpower is het vergroten van de kansen van jongeren en het stimuleren van de loopbaanmogelijkheden. Doelgroep: De doelgroep van

Sport heeft
potentie

van de jeugd
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

en te sporten. De kern van Judo in de zorg is dat het primair gericht is op gedragsverandering (bijvoorbeeld als onderdeel van een

internaliserende

motorische en

prestaties en
• Beweegdiploma

jeugdigen met

Omschrijving: Judo in de zorg biedt kinderen voor wie sportparticipatie geen vanzelfsprekendheid is, een mogelijkheid om te bewegen

SportMpower zijn leerlingen in het 3e of 4e leerjaar van het vmbo (+/- 14/15 jaar oud), die een verhoogd risico lopen op voortijdig
schoolverlaten (slechte schoolresultaten, veel verzuim, slechte motivatie). | Info: www.kennispraktijk.nl

Ontwikkeling
vaardigheden die
relevant zijn voor

onderwijsprestaties

• Sport It (erkend)
Omschrijving: Door middel van sport een bijdrage leveren aan het voorkomen van voortijdig schooluitval bij overbelaste jongeren van
12 tot en met 23 jaar die de verbinding met onderwijs en arbeid dreigen te verliezen of al hebben verloren.
Doelgroep: Jongeren van 12 tot en met 23 jaar die de verbinding met onderwijs en arbeid dreigen te verliezen of al hebben verloren. Het
gaat om jongeren die zich bevinden bij specifieke onderwijsinstellingen, welzijnsinstellingen en zorginstellingen. | Info: www.sportit.nl

bij leerlingen met
leerproblemen
15, 18, 19, 20

• Coach Actief
Omschrijving: Coach Actief is een programma gericht op de competentieontwikkeling bij risicojongeren en op het terugdringen van
overlast en het vergroten van participatie in de wijk of buurt. De implementatie kent een integrale benadering. Het is een samenwer-

• De klas beweegt

kingsverband tussen gemeente, woningcoöperaties, bedrijfsleven, buurtbewoners en jongeren. In gezamenlijkheid wordt er gefocust op

Omschrijving: Het doel is om zowel kinderen als hun sociale omgeving de natuurlijke drang tot bewegen te laten (her)ontdekken en te

de jongerenproblematiek van deze tijd zoals vroegtijdig verlaten van school, overlast en criminaliteit.

bestendigen. Het primaire doel hierbij is dat de relatiesystemen rond het kind proactief worden in het kind daadwerkelijk te ondersteu-

Doelgroep: Jongeren tussen de 16 en 21 jaar. | Info: www.consultactief.nl/projecten/Coach-Actief-2/

nen in het ontwikkelen van een dagelijks duurzaam beweegpatroon. De secundaire doelen zijn het ontwikkelen van diverse gezondheidsvaardigheden als basis voor een gezonde leefstijl. Doelgroep: De einddoelgroep is alle leerlingen in alle groepen van het primair onderwijs

• Whoznext (erkend)

(regulier en speciaal onderwijs). Deze einddoelgroep is nader op te splitsen in o.a. kinderen van ongeletterden, kinderen met overgewicht,

Omschrijving: Het hoofddoel van whoZnext is dat jongeren van 8 tot 18 jaar actief participeren in de organisatie van sport- en be-

kinderen met een minimaal dagelijks bewegingspatroon, kinderen met leer- en gedragsstoornissen en met een verstandelijke beperking. |

weegactiviteiten om hun inbreng en betrokkenheid bij de sport te vergroten. Doelgroep: Jongeren in de leeftijd van 8-18 jaar.

Info: www.beweeg.nl

Info: www.huisvoorbeweging.nl

• Initiatieven in het onderwijs
Deze factsheet is een van de vier factsheets die inzicht geven in de mogelijkheden van sport en bewegen als middel voor het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelstellingen. De factsheet bevat kennis uit een quick scan van wetenschappelijk onderzoek en voorbeelden van bestaande
sport- en beweeginterventies. In de tabel worden de beleidsdoelstellingen in twee typen opgesplitst:
1. Beleidsdoelstellingen waarvoor we - op basis van het ons beschikbare onderzoek - kunnen vaststellen dat sport en bewegen onder
de juiste condities kan bijdragen aan het bereiken van deze doelstellingen.
2. Beleidsdoelstellingen waarvoor we - op basis van het ons beschikbare onderzoek - kunnen vaststellen dat sport en bewegen kan
bijdragen aan het bereiken van deze doelstellingen, maar alleen als het sporten en bewegen een onderdeel is van een meer
omvangrijke interventie.
De sport- en beweeginterventies die we suggereren zijn geselecteerd op basis van hun beoogde (sub)doelen. De meeste kennis over deze
interventies komt uit het erkenningstraject Effectief Actief. Voor meer informatie kijk op www.nisb.nl

Omschrijving: Het stimuleren van sport en bewegen bij kinderen en jongeren via het onderwijs wordt door verschillende organisaties,
samenwerkingsverbanden, ministeries en instituten omarmd en vormgegeven. Gezonde School, Jeugdimpuls, Sport en Bewegen in de
Buurt, Jongeren op Gezond Gewicht………Vindt u het lastig om door de bomen nog het bos te zien? NISB biedt u een visuele samenvatting van de landelijke initiatieven op het gebied van onderwijs en sport en bewegen. In deze interactieve pdf vindt u een beknopte
weergave en algemene informatie. Inclusief links naar de webpagina’s van de achterliggende initiatieven. Info: www.nisb.nl

Sport en bewegen als middel
voor een vitale buurt

Sport en bewegen als middel
voor een vitale buurt

Bij sporten en bewegen voor een vitale buurt richten we ons in deze factsheet op wat sport- en
beweegplekken en ander sportaanbod in de openbare ruimte kunnen betekenen voor de buurt. We
kijken daarbij ook naar de mogelijke invloed van de beweegvriendelijkheid van de openbare ruimte.
Een beweegvriendelijke omgeving is een openbare ruimte met voorzieningen (plekken) waar mensen
spelen, bewegen, sporten, ontmoeten en zich verplaatsen, waarin mensen worden gestimuleerd (o.a.
door voorlichting en activiteitenaanbod) zich actief te verplaatsen en bewegen, te spelen en te sporten,
en waar aan de voorzieningen een activiteitenaanbod is gekoppeld, zodat de voorziening duurzaam
wordt gebruikt. Samengevat geeft deze factsheet ideeën voor sport als middel voor het wijkenbeleid en beleid op
het terrein van ruimtelijke ordening.
Wat kunnen sport en bewegen betekenen als middel voor het wijkenbeleid?
• Ontmoetingsplekken zijn belangrijk voor gemeenschap in een wijk (1). De gedachte is dat ontmoetingsplekken de sociale

Kritische succesfactoren voor sport- en beweeginterventies als middel voor sporten en bewegen voor een vitale buurt
Uit de onderzoeksliteratuur zijn elementen van (sport- en beweeg)plekken in de openbare ruimte te benoemen die ervoor zorgen
dat deze ook daadwerkelijk gebruikt worden. Hieronder volgt een overzicht.
		

•

Toegankelijkheid: het moet voor mensen uitnodigend worden om er gebruik van te maken. Het moet toegankelijk zijn

			

voor iedereen, ook voor bewoners met een fysieke of visuele beperking (14);

		

Veiligheid: vooral voor kinderen is het belangrijk dat er enige vorm van toezicht is, bijvoorbeeld door ouders, door

•

			

sportbuurtwerkers, of door welzijnsprofessionals. Eventuele objecten dienen gebruiksvriendelijk en veilig te zijn, en goed

			

onderhouden te worden (15).

		

Multifunctionaliteit: ouders en andere volwassenen worden uitgenodigd door een multifunctionele inrichting

•

			

van de sportplek (16; 12);

		

Deskundigheid: aanwezigheid van (semi-)professionele begeleiding (17, 8);

•

• Bij de organisatie en begeleiding van sportactiviteiten in de openbare ruimte is het mogelijk jeugdigen uit de wijk te betrekken.

		

contacten en ontmoeting tussen buurtbewoners stimuleren en mogelijk ook de binding tussen buurtbewoners versterken (2, 3).

		

Dit werkt positief voor deze jongeren zelf: het geeft ze het gevoel zinvol te zijn en stimuleert ze tot het afmaken van een

		

Sportplekken in de openbare ruimte kunnen fungeren als zulke ontmoetingplekken;

		

opleiding. Omdat het jeugdigen uit de wijk zijn, is het wel nodig dat zij hierbij worden begeleid (18, 19).

• Op sportplekken en sportpleinen in de wijk doen jeugdigen sociale contacten op. In de meeste gevallen zijn dit contacten met

• Ten slotte is bekend dat enkel het inrichten van de ruimte niet leidt tot meer sporten en bewegen. Naast de hardware

		

leeftijdsgenoten en jeugdigen met dezelfde sociaal economische en/of culturele achtergrond (4, 5). Vooral jeugdigen die in de

		

(bijvoorbeeld een veldje of toestellen) zijn activiteiten (software) en de wijze waarop de hardware en software tot stand komen

		

buurt van een sportplek of sportplein wonen ontmoeten er elkaar (6);

		

(orgware) van belang. NISB heeft hiervoor het Beweeg Vriendelijke Omgeving (BVO) model ontwikkeld, dat de samenhang tussen

		

hardware, software en orgware weergeeft (website????). Voor alle drie de onderdelen geldt dat het belangrijk is dat de gebruiker

		

centraal staat en dat de koppeling tussen hardware en software moet worden verzorgd.

• Pleinactiviteiten (waaronder sport) die worden uitgevoerd en begeleid door een welzijnsorganisatie, lijken een positief effect te
		

hebben op het buitenspeelklimaat (7). In het specifieke geval van dit onderzoek gebruikt de welzijnsorganisatie sport, spel en

		

bewegen als onderdeel van een integraal aanbod van pleinactiviteiten (8);

• Er is geen effect van sport- en beweegmogelijkheden in de wijk op de veiligheid in een wijk (9). Doordat veiligheid en

Sport- en beweeginterventies voor een vitale wijk

		

veiligheidsgevoel afhankelijk is van een groot aantal factoren (verwijzing 10), is het ook niet rechtvaardig dit van

In figuur 1 is een inschatting te zien van mogelijke beleidsdoelstellingen van het wijkenbeleid en het beleid gericht op de openbare

		

sport- en beweegplekken en sport- en beweegactiviteiten te verwachten (11);

ruimte. De beleidsdoelstellingen zijn geselecteerd naar aanleiding van gesprekken met de gemeente Amsterdam en de beschikbare

• Ten slotte: een eerste noodzakelijke stap is dat er überhaupt mensen zijn die sporten en bewegen in de openbare ruimte. In

literatuur. De inschattingen in de tabel zijn gebaseerd op de ons bekende literatuur. Op sommige terreinen is verdiepend literatuur- of

		

wijken waar veel voetpaden zijn, het verkeer langzaam rijdt, de sport – en beweegfaciliteiten toegankelijk zijn, en waar de

interventieonderzoek nodig om meer gefundeerde uitspraken te doen. In de laatste kolom van de tabel zijn sport- en beweeginterven-

		

openbare ruimte zo is ingericht dat er verschillende activiteiten kunnen worden ondernomen, wordt meer bewogen (12). Hoe

ties opgenomen die het bereiken van de betreffende beleidsdoelstellingen als (neven)doel hebben. Na de tabel worden de interventies

		

dicht mensen in de buurt wonen van een park of sportplek, lijkt echter geen invloed op de sport- en beweegfrequentie

toegelicht.

		

van mensen (13).

Deze factsheet is opgesteld door het NISB en het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Voor meer achtergrond informatie over het nut en
noodzaak van deze factsheet verwijzen wij graag naar de algemene inleiding die te vinden is achter op de bijbehorende rapportmap.

NISB is het landelijke kennisinstituut dat solide kennis heeft over de effectieve inzet van sport en bewegen en een bijdrage levert aan een vitale samenleving waarin iedereen actief is.
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Sport en bewegen als middel
voor een vitale buurt

• Sportdorp: Vitale kernen en buurten (erkend)

• Groene schoolpleinen

Omschrijving: Het project Sportdorp uit de provincie Groningen is landelijk ontwikkeld tot de interventie ‘Vitale kernen en buurten’.

Doelgroep: Een groen schoolplein brengt kinderen spelenderwijs in aanraking met natuur en milieu. In hun eigen omgeving ontdekken

Met deze interventie willen de 12 provinciale sportorganisaties, verenigd in Sportkracht12, de sportparticipatie in kernen en buurten

en beleven stadse kinderen op deze manier de natuur. Dat draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling en aan hun belangstelling en

verhogen en de leefbaarheid in dorpen en wijken vergroten. Verenigingen hebben het moeilijk. Door krimp, vergrijzing en ontgroening

waardering voor de natuur. Schoolpleinen zijn plekken waar kinderen veel tijd doorbrengen en daarom bij uitstek geschikt om er een

is het aanbod verschraald en verandert de doelgroep. Inwoners kunnen niet doen wat bij hen past. Met vernieuwing van het aanbod kan

groene speelomgeving te ontwikkelen. Een groen schoolplein is toegankelijk onder en buiten schooltijd en bevordert de cohesie in de

de betekenis van verenigingen worden vergroot, waardoor ze als samenbindende factor in de krimpende gemeenschap langer reden van
bestaan hebben. Doelgroep: De einddoelgroep van “vitale kernen en buurten” zijn alle inwoners van een buurt. De interventie is gericht op

van de einddoelgroep. Te denken valt aan mensen met een gezondheids- en/of beweegachterstand. | Info: www.sportkracht12.nl

Stimuleren sporten en dagelijkse
beweging door jeugd in de openbare

• Buurtsportvereniging

ruimte in de wijk.

Omschrijving: Sporten en bewegen in de buurt staat hoog op de politieke agenda. De invulling wordt vooral overgelaten aan de lokale

6, 12, 15

tussen jeugdige buurtbewoners

contacten en ontmoeting

Sport
draagt bij
aan

sportaanbod voor die doelgroep die normaal weinig of niet sport. Vooral jongeren van allochtone afkomst en/of met ouders uit de lagere
inkomensgroepen nemen deel aan de activiteiten. Dit komt door de laagdrempeligheid, betaalbaarheid en nabijheid van het aanbod.
Info: www.sportservicenoordholland.nl

verhoogt de kwaliteit van leven aanzienlijk. Minstens zo belangrijk is de sociale impuls. Het bewegen in groepsverband heeft een sterk
sociaal karakter en helpt elkaar over drempels heen te stappen. Doelgroep: Ouderen in Beweging is bedoeld voor deelnemers van 65 jaar
en ouder. Dit kunnen ouderen zijn die in een zorginstelling wonen, maar ook ouderen die nog zelfstandig leven. Iedereen kan meedoen
ongeacht of de deelnemer een beperking heeft of in een rolstoel zit. | Info: www.yalp.nl/oudereninbeweging

De RKF doet dit door de aanleg van goede voorzieningen te stimuleren (de hardware), en in het bijzonder de sport- en spelbegeleiding

Stimuleren sociale

staan. De professional, zoals een Buurtsportcoach, speelt daarbij een stimulerende rol. Doelgroep: De Buurtsportvereniging voorziet in

te doen verbetert de balans, coördinatie en kracht en voelen ouderen zich zelfverzekerder in hun algemeen dagelijks handelen. Het

playgrounds worden in samenspraak met de gemeente en (potentiële) gebruikers ontwikkeld en verschillen dus per locatie en behoefte.

1, 2, 3, 4, 5

en daarmee nieuw sportaanbod te ontwikkelen. De eigen kracht van burgers en hun zelf organiserend vermogen moet weer centraal

Sport heeft
potentie
mits aandacht voor de
juiste sociale condities

Stimuleren sporten en

Omschrijving: Krajicek Playgrounds zijn sport- en speelvelden in de wijken met een sociaaleconomische of sportieve achterstand in
Nederland. Deze voorzieningen dienen het sporten en bewegen van in het bijzonder de jeugd uit de buurt of wijk te stimuleren. De

achtergrond.

ties). De Buurtsportvereniging sluit hier naadloos op aan en is ontwikkeld om bewoners te stimuleren zich actief in te zetten in de buurt

Omschrijving: Regelmatig en met plezier bewegen in de buitenruimte op daartoe speciaal ontwikkelde toestellen. Door oefeningen

• Krajicek Playground

met gelijke sociaal economische

praktijk, maar het doel is wel het realiseren van een aantrekkelijk sportaanbod in de buurt in samenwerking met vrijwilligers(organisa-

• Ouderen in Beweging (erkend)

| Info: www.rotterdam.nl/groeneschoolpleinen

contacten en ontmoeting

een leven lang sporten en bewegen en daarom gericht op alle leeftijdsgroepen. Inwoners uit de buurt bepalen mede voor welke leeftijdsgroep nieuw sportaanbod wordt opgezet. Daarnaast kan (niet noodzakelijk) er gekozen worden voor een specifieke doelgroep als onderdeel

buurt, omdat omwonenden betrokken zijn bij het reilen en zeilen op het plein. Doelgroep: Kinderen in het primair onderwijs (4-12 jaar)

Stimuleren sociale

op de playgrounds als noodzakelijke voorwaarde te stellen (de software). Daarnaast streeft de RKF ernaar dat de buurtbewoners zelf
een belangrijke rol spelen in het aanbieden van activiteiten en het begeleiden van de jeugd. Doelgroep: De Krajicek Playgrounds zijn
gericht op de voornamelijk jeugdige buurtbewoners. Sommige playgrounds zijn specifiek gericht op bepaalde doelgroepen zoals kinderen

tussen buurtbewoners

t/m 12 jaar of jongeren t/m 24 jaar. Het liefst worden alle doelgroepen op de playgrounds gezien, van jong tot oud. De sportleiders met

die tussen buurtbewo-

hun activiteiten richten zich voornamelijk op de jeugd.| Info: www.krajicek.nl

ners die elkaar nog niet
kennen.
1,2 ,3

• Cruyff Court
Omschrijving: Een Cruyff Court is een moderne invulling van het aloude trapveldje dat vroeger te vinden was in veel buurten en wijken,
maar dat door de jaren heen vaak is opgeofferd voor verstedelijking en uitbreiding. Met de Cruyff Courts wordt de functie die dat oude
trapveldje had, weer terug in de wijk gebracht. De kinderen uit de buurt krijgen een goede, veilige plek om te sporten en biedt ze de

dagelijkse beweging

gelegenheid om buiten te spelen. Het is een ontmoetingsplek, een plek waar thema’s als respect  voor elkaar, gezondheid, integratie,

door (jong)volwassenen
in de openbare
ruimte in de wijk.
12, 13, 14

ontwikkeling en samen spelen centraal staan. Doelgroep: Jeugd | Info: www.cruyff-foundation.org

Verbeteren buitenspeelklimaat
7, 8, 18, 19

• Natuursprong, spelen tot je groen ziet (erkend)
Omschrijving: Natuursprong is een speel- en beweegprogramma en richt zich in eerste instantie op de buitenschoolse activiteiten. Kinderen gaan in groepsverband naar buiten om in wijkgroen, stadsparken en natuurterreinen zoals de gebieden van Staatsbosbeheer, een

• Beweegtuin voor ouderen (erkend)

speel-en beweegprogramma te volgen. Doelgroep: Het programma richt zich op kinderen van 4 tot 12 jaar uit alle gemeenten. Doelgroe-

Omschrijving: De Beweegtuin is een leefstijlinterventie om ouderen in zorgcentra in beweging te krijgen. Door middel van de FIT+

pen zijn de Buitenschoolse opvang (BSO), Jeugdwerk en Brede School. | Info: www.natuursprong.nl

beweegtoestellen werken ouderen zelfstandig of onder begeleiding van fysiotherapeuten of activiteitenbegeleiders op een structurele,
leidingen die zijn aangepast en afgestemd op de (beweeg)mogelijkheden van de doelgroep. Aan de Beweegtuin is een beweegprogram-

Instrumenten:
• Stappenplan (reiswijzer) Beweegvriendelijke omgeving

ma gekoppeld. Voor elk toestel en beweegaanleiding zijn oefenvormen ontwikkeld, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de

Omschrijving: Het stappenplan bevat de verschillende stappen, tips en instrumenten om te komen tot een beweegvriendelijke omge-

mogelijkheden van de deelnemers. Voor specifieke ziektebeelden is maatwerkprogrammering beschikbaar. Doelgroep: De einddoelgroep

ving. Of voor het stellen van kaders, het maken van een visie of het borgen in beleid. In eerste instantie is het stappenplan gemaakt

van de Beweegtuin voor Ouderen zijn ouderen vanaf ca. 70 jaar die woonachtig zijn in of in de omgeving van een woon-zorg instelling. Uit

voor de gemeentelijke werkomgeving. Maar ook andere partijen, zoals een GGD, scholen of sportverenigingen kunnen onderdelen en

praktijkervaringen blijkt dat de Beweegtuin ook zeer geschikt is voor ouderen met een beperking, bijvoorbeeld dementie of ouderen in een

instrumenten van dit stappenplan inzetten. Het stappenplan is opgebouwd via een ‘ideale volgorde’. Natuurlijk is dat niet exact de

rolstoel. | Info: www.nijha.nl/beweegtuin

volgorde die in de praktijk wordt doorlopen, of die past bij elke organisatie. Een proces om te werken aan een beweegvriendelijke

uitnodigende wijze aan een gezonde levensstijl. De Beweegtuin voor Ouderen bestaat uit afwisselende beweegtoestellen en beweegaan-

• Themadossier Groen
Omschrijving: Het groen in onze buurten wordt vaak gebruikt als siergroen en niet als groen om in te bewegen. Helaas zijn spelen, sporten, wandelen, fietsen en de hond uitlaten vormen van bewegen die nog altijd lager scoren in gebruik dan de functie ‘siergroen’ (Boer,
de T. e.a. 2010) Is het groen dan niet geschikt voor sportactiviteiten of hebben buurtbewoners geen behoefte om te bewegen in een
groene omgeving? Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) roept op om groene ruimte in te zetten voor sport en bewegen. Dit themadossier helpt je hiermee door middel van onderbouwingen, praktijkvoorbeelden en kennis uit onderzoeken en literatuur. |
www.nisb.nl/weten/kennisgebieden/beweegvriendelijke-omgeving/themadossier_groen.html

Deze factsheet is een van de vier factsheets die inzicht geven in de mogelijkheden van sport en bewegen als middel voor het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelstellingen. De factsheet bevat kennis uit een quick scan van wetenschappelijk onderzoek en voorbeelden van bestaande
sport- en beweeginterventies. In de tabel worden de beleidsdoelstellingen in twee typen opgesplitst:
1. Beleidsdoelstellingen waarvoor we - op basis van het ons beschikbare onderzoek - kunnen vaststellen dat sport en bewegen onder
de juiste condities kan bijdragen aan het bereiken van deze doelstellingen.
2. Beleidsdoelstellingen waarvoor we - op basis van het ons beschikbare onderzoek - kunnen vaststellen dat sport en bewegen kan
bijdragen aan het bereiken van deze doelstellingen, maar alleen als het sporten en bewegen een onderdeel is van een meer
omvangrijke interventie.
De sport- en beweeginterventies die we suggereren zijn geselecteerd op basis van hun beoogde (sub)doelen. De meeste kennis over deze
interventies komt uit het erkenningstraject Effectief Actief. Voor meer informatie kijk op www.nisb.nl

omgeving verloopt dynamisch. In de praktijk komt het vaak neer op kansen pakken die zich voordoen en aansluiting vinden bij het
beleid van andere sectoren. Het is een weg van doen, proberen, inspireren, en vallen en opstaan. Haal uit dit stappenplan wat op het
moment interessant en bruikbaar is. | Info: www.nisb.nl/ruimtevoorbewegen/reiswijzer

• Ontwerpprincipes Beweegvriendelijke omgeving
Omschrijving: Neem sport en bewegen integraal mee in uw ontwerp. Ontwerpt uw gemeente een park, moet de weg heringericht worden, de openbare ruimte in een buurt aangepakt, of het riool vervangen of staat uw gemeente voor een herstructureringsopgave? Maak
het nieuwe ontwerp beweeginclusief! | Info: www.nisb.nl/ruimtevoorbewegen/ontwerpprincipes

Sport en bewegen als middel
in het gezondheidsbeleid

Sport en bewegen als middel
in het gezondheidsbeleid

In de gezondheidszorg gaat steeds meer aandacht naar het stimuleren van gezond gedrag in plaats van
naar preventie en zorg. Enerzijds is sport en bewegen een onderdeel van een gezonde leefstijl.
Anderzijds kan sport en bewegen een rol spelen bij preventie van ernstiger gezondheidsklachten (zowel
mentaal als fysiek). In deze factsheet bespreken we alleen de mogelijke invloed van sport en bewegen op
de fysieke en de cognitieve gezondheid. Met fysieke gezondheid bedoelen we zaken als gewicht en verschillende (chronische) ziekten. Met cognitieve gezondheid bedoelen we bepaalde hersenfuncties, zoals
het geheugen en concentratievermogen. Gezondheid is echter een veel breder begrip: het gaat ook om het
mentale en sociale welzijn (1). Die thema’s komen aan bod in de factsheet Sport en bewegen als middel om
participatie van kwetsbare groepen te bevorderen.

Wat kunnen sport en bewegen betekenen voor de fysieke en cognitieve gezondheid?
• Voldoende dagelijkse beweging (volgens de norm gezond bewegen 30 minuten lichte fysieke arbeid) draagt bij aan de fysieke
		

en cognitieve gezondheid:

• Mensen die voldoen aan de beweegnorm hebben een lagere Body Mass Index (BMI-waarde) en voelen zich gezonder dan mensen
		

die hier niet aan voldoen. Daarnaast hebben zij minder last van acute en chronische gezondheidsaandoeningen dan mensen die

		

niet voldoen aan de beweegnorm (2);

• Voldoen aan de beweegnorm verkleint de kans op kanker. Aan de andere kant vergroot onvoldoende lichaamsbeweging de kans op
		

een vroegtijdige dood (3);

• Voldoen aan de beweegnorm vergroot de longcapaciteit en verkleint daardoor de kans op COPD (4);
• Senioren die blijven bewegen, winnen gezonde levensjaren (5);
• Bewegen heeft een positief effect op de mentale gezondheid van ouderen. Het verbetert het geheugen (6) en het concentratievermogen (7);
•

Bovenstaande constateringen leiden tot de veronderstelling dat het belangrijk is mensen die weinig bewegen te stimuleren dit

		

meer te gaan doen. Groepen die gemiddeld genomen weinig bewegen zijn, mensen met overgewicht, mensen met chronische

		

geestelijke of mentale aandoeningen, ouderen (75+), werklozen en mensen met een niet-Nederlandse herkomst (3);

• Sport en beweegdeelname van jeugd is belangrijk, omdat sporten en bewegen tijdens de jeugd de belangrijkste voorspeller is van
		

sport- en beweeggedrag op volwassen leeftijd (8);

• Er zijn sport- en beweeginterventies die als doel hebben mensen met (risico’s op) gezondheidsklachten aan het sporten en
		

bewegen te krijgen, teneinde deze (risico’s op) gezondheidsklachten te verkleinen. Twee onderzoeksbevindingen:

		

•

Sport- en beweegactiviteiten als onderdeel van een breder gezondheidsprogramma op basisscholen kunnen overgewicht bij

			

kinderen beperken (9);

		

De Beweegkuur heeft als doel dat eerstelijnszorgverleners mensen met (risico’s op) gezondheidsklachten aan het sporten en

•

			

bewegen te krijgen bij bestaande sportactiviteiten. Het blijkt echter complex om structurele sport- en beweegdeelname bij

			

deze groep te realiseren (10).

• Ten slotte: in deze facstheet spreken we over het stimuleren van sporten en bewegen bij groepen die dit onvoldoende doen.
		

De sport- en beweegactiviteiten die in Nederland plaatsvinden en waar veel mensen om tal van redenen (plezier, fitheid,

		

gezelligheid) aan deelnemen laten we buiten beschouwing.

Kritische succesfactoren voor sport- en beweeginterventies als middel voor fysieke
en cognitieve gezondheid
•

Als zorgprofessionals, zoals de huisarts of psychologen, hun cliënten vanwege (risico’s op) ongezondheid stimuleren te sporten en

		

bewegen bij een bestaande sport- en beweegactiviteit, is een warme overdracht van de zorg naar de sportaanbieder van groot

		

belang. Dit houdt ook in dat de zorgverlener contact houdt met de sportbegeleider en met de (ex-) cliënt, en dat de professional

		

de cliënt al enige ervaring op laat doen met lichamelijke beweging (10);

• Om (inactieve) senioren te motiveren voor beweegactiviteiten is een benadering nodig gebaseerd op de positieve psychologie.
		

Hierin staat niet de kennis over de risico’s van niet bewegen of overgewicht centraal maar de positieve kant van bewegen,

		

waaronder het bevorderen van sociale contacten (12);

• Vanuit een Europees onderzoeksproject zijn richtlijnen opgesteld voor interventies die gezondheidsgedrag bij ouderen bevorderen
		

(12); De richtlijnen zijn te vinden via http://www.verwey-jonker.nl/doc/participatie/gezond%20en%20wel%20ouder_1917.pdf.

• Bij het NISB zijn de volgende kritische succesfactoren bekend:
		

•

Laagdrempeligheid van het beweegaanbod is belangrijk. Mensen die nooit bewegen moeten verleid worden om te gaan bewegen.

			

Dat gebeurt niet door het aanbieden van regulier sportaanbod, die drempel is te hoog. Beweeggroepjes met specifiek aanbod en

			

dezelfde doelgroep die deelneemt werkt beter.

		

Het beweegaanbod moet passen bij de specifieke kenmerken van de doelgroep. Van iemand met overgewicht kan niet

•

			

verwacht worden dat hij of zij gaat voetballen.

		

Alleen bewegen is bij het bereiken van gezondheidswinst niet voldoende. Mensen moeten gestimuleerd worden een andere

•

			

leefstijl aan te nemen. Daarbij horen gezonde voeding, stoppen met roken en matig alcoholgebruik ook. Het gaat om een

			

integrale aanpak (9, 10, 12).

Sport- en beweeginterventies als middel voor het gezondheidsbeleid
In figuur 1 is een inschatting te zien van beleidsdoelstellingen binnen het gezondheidsbeleid waar sporten en bewegen in potentie
een middel voor is. De beleidsdoelstellingen zijn geselecteerd naar aanleiding van gesprekken met de gemeente Amsterdam en de
beschikbare literatuur. De inschattingen in de tabel zijn gebaseerd op de ons bekende literatuur. Op sommige terreinen is verdiepend
literatuur- of interventieonderzoek nodig om meer gefundeerde uitspraken te doen. In de laatste kolom van de tabel zijn sport- en
beweeginterventies opgenomen die het bereiken van de betreffende beleidsdoelstellingen als (neven)doel hebben. Na de tabel worden
de interventies toegelicht.

Deze factsheet is opgesteld door het NISB en het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Voor meer achtergrond informatie over het nut en
noodzaak van deze factsheet verwijzen wij graag naar de algemene inleiding die te vinden is achter op de bijbehorende rapportmap.

NISB is het landelijke kennisinstituut dat solide kennis heeft over de effectieve inzet van sport en bewegen en een bijdrage levert aan een vitale samenleving waarin iedereen actief is.
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• B-Fit (erkend)

• Bewegen geeft lucht

Omschrijving: B-Fit laat kinderen, ouders en leerkrachten op een unieke manier kennismaken met gezond leven, bewegen en voeding.

Vergroten kans op

Dit gebeurt in samenwerking met lokale- en regionale partners, zoals sportaanbieders en GGD’en. Kinderen worden ervan bewust gemaakt

gezonde leefstijl op

dat fit zijn niet alleen goed voor je is, maar dat het vooral ook leuk is om mee bezig te zijn. B-Fit beïnvloedt het gedrag door de facto-

volwassen leeftijd door bevor-

ren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken binnen één totaalprogramma met begeleiding van een (opgeleide) B-Fit coach.
Het uitgebreide programma richt zich op beweging, maar ook op informatie over voeding en inactiviteit zoals computeren. Doelgroep:

deren sport- en beweeggedrag bij

De primaire doelgroep van het project B-Fit bestaat uit jeugd en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar.

Verbeteren

programma begeleidt een fysiotherapeut met specifieke deskundigheid op het gebied van COPD, patiënten op een verantwoorde manier

kwaliteit van leven

naar een actievere leefstijl. Doelgroep: Mensen met COPD. | Info: www.defysiotherapeut.nl

van mensen met een
chronische lichamelijke of

• Big Move (erkend)

mentale beperking

jeugdigen

| Info: www.geldersesportfederatie.nl

Omschrijving: Speciaal voor mensen met COPD is in diverse fysiotherapiepraktijken een beweegprogramma ontwikkeld. Tijdens het

Omschrijving: In het GGZ programma worden mensen met psychische of somatische problemen individueel en in een groep gecoacht
naar een beter niveau van gezondheid en functioneren. Bij het groepsproces ligt de nadruk op het (plezier in) bewegen, het opdoen

4, 1

2, 3, 4

van nieuwe ervaringen en feedback hierop. Naast de groepssessies zijn er individuele gesprekken met een psycholoog. De BigMo-

• B-Slim Beweeg meer, eet gezond (erkend)

ve-begeleiders en psycholoog bieden intensieve coaching. Mensen die BigMove hebben gedaan zitten beter in hun vel, voelen zich

Omschrijving: B.Slim richt zich zowel op kinderen met een gezond gewicht als op kinderen die te zwaar zijn. Om overgewicht bij kinderen
te voorkomen wordt per prioriteitswijk een integraal plan op maat gemaakt, waarbij zowel wordt ingegrepen op de leefstijl van mensen
als de omgeving. Doelgroep: Jeugd van 1 tot 19 jaar met overgewicht. | Info: www.ggdmn.nl

• Beweegkriebels (erkend)
Omschrijving: Verhogen van de mogelijkheden tot spelenderwijs bewegen en actieve leefstijl bij jonge kinderen (0-4 jaar) in de voor-

Verbeteren cognitieve

Voorkomen

Sport
draagt bij
aan

overgewicht bij
kinderen en jeugd
11

schoolse periode, om een bijdrage te leveren aan, plezierbeleving aan bewegen en spelen, preventie van overgewicht op jonge leeftijd,

gezondheid ouderen:

Sport heeft
potentie

voorkomen dementie en

volwassen patiënten (18 jaar en ouder) met psychische problemen op as I en II van DSM IV, in combinatie met chronische aandoeningen
of sociale problematiek. Potentiële BigMove-deelnemers zijn patiënten die (frequent) bij de huisarts komen met multiple problemen (zie
criteria). | Info: www.bigmove.nu

verbeteren geheugen en
concentratievermogen

mits aandacht voor de
juiste sociale condities

een goede motorische, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling en ontwikkeling van een positieve beweegattitude. Doelgroep:

gezonder en fitter en hebben meer sociale contacten en pakken problemen actiever aan. Doelgroep: Het BigMove GGZ-programma is voor
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Kinderen van 0-4 jaar | Info: www.beweegkriebels.nl

• Denken en Doen (erkend)
Omschrijving: Denken en Doen, richt zich op ouderen (60+) in de buurt met als doel bij hen een actieve leefstijl te bevorderen. Het
project creëert een sociaal netwerk en bevordert de participatie met bridge als middel. Dit sociale netwerk blijft na afloop van het
project voortbestaan zonder dat externe financiering in de vorm van subsidies nodig zijn. Doelgroep: Het Denken en Doen project richt
zich op ouderen (in de leeftijd van 60+). Met opzet wordt bij de werving niet een nadere selectie nagestreefd. Dit omdat voorkomen moet

• Peuterspel (erkend)
Omschrijving: Peuterspel draagt zorg voor een structureel en gevarieerd spel- en beweegaanbod tijdens de opvang en thuis. Het is
bedoelt voor kinderen van 2,5 tot en met 4 jaar. De interventie zorgt via begeleiding en coaching van de pedagogische medewerk(st)
er van peuterspeelzaal c.q. het kinderdagverblijf en het informeren / adviseren van ouders voor een gevarieerd en veilig beweegaanbod.

Verbeteren

Voorkomen Obesitas bij

lichamelijke gezondheid

mensen met (beginnend)
overgewicht

Hierdoor ontwikkelingen kinderen mototisch goed. Doelgroep: Peuters. | Info: www.geldersesportfederatie.nl
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• Alle Leerlingen Actief (erkend)

ouderen: voorkomen dementie

is toepasbaar in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Doelgroep: Kinderen van 8-25 jaar in het onderwijs. | Info: www.
huisvoorbeweging.nl

• RealFit (erkend)
Doelstelling: RealFit is een multidisciplinaire groepsgerichte aanpak speciaal ontwikkeld voor jongeren met overgewicht waarin bewegen,
voeding, psychologische aspecten en ouderparticipatie centraal staan. Doelgroep: Jeugd van 13 tot 18 jaar. | Info: www.hvdsl.nl

• VETisnietVET (erkend)
Omschrijving: De VETisnietVET-interventie is een online advies-op-maat website die gebruikt kan worden tijdens de schoolles (bv biologie, mens en verzorging). De 8 modules van de interventie gaan in op de energiebalans, voedingsgedrag, bewegen en sedentair gedrag.
Doelgroep: Jongeren in de brugklas van het voortgezet onderwijs. | Info: www.vetisnietvet.nl

Omschrijving: Met Bewegen valt goed! worden niet-westerse allochtone ouderen bereikt en gestimuleerd tot meer bewegen en het
nemen van valpreventieve maatregelen en uiteindelijk daar waar mogelijk gestimuleerd om door te stromen naar een passend bestaand

concentratievermogen

beweeg- en valpreventie aanbod. Doelgroep: Deze interventie is ontwikkeld voor niet-westerse (zelfstandig wonende) allochtonen (vooral
Turkse en Marokkaanse) 45-plussers, maar is ook geschikt voor andere groepen kwetsbare ouderen. | Info: www.veiligheid.nl

• Communities in Beweging (erkend)

ve leerlingen te motiveren meer te gaan sporten en bewegen. Via een specifieke gesprekstechniek streven speciaal daarvoor opgeleide
docenten gedragsverandering na bij de leerlingen. De prioriteit ligt bij jongeren die moeilijk tot bewegen zijn aan te zetten. De aanpak

• Bewegen valt goed! (erkend)

en verbeteren geheugen en

5

Omschrijving: Alle leerlingen actief! is een door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ontwikkelde aanpak om inactie-

worden dat deelnemers aan het project een stigma krijgen (van bijvoorbeeld, eenzaam, zielig, oud). | Info: www.bridge.nl

• Bewegen op Recept (erkend)

• BeweegKuur (erkend)

Omschrijving: Het uiteindelijke doel van Bewegen op Recept is

Omschrijving: De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlin-

het bevorderen van de actieve leefstijl, door de doelgroep deel

terventie voor mensen met obesitas en mensen met overgewicht

te laten nemen aan op maat gemaakte gezondheidscursussen

in combinatie met een (andere) risicofactor, bijvoorbeeld dia-

(gedragsveranderingsproces) en vervolgens uit te laten stromen

betes type 2. Doelgroep: De BeweegKuur is bedoeld voor mensen

naar het reguliere aanbod in de wijk. Doelgroep: De einddoel-

met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico.

groep wordt gevormd door mensen met een (verhoogd risico op

| Info: www.nisb.nl

een) chronische aandoening tussen de 18 en 65 jaar met bewegingsarmoede. | Info: info@vanhageninbeweging.nl
Deze factsheet is een van de vier factsheets die inzicht geven in de mogelijkheden van sport en bewegen als middel voor het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelstellingen. De factsheet bevat kennis uit een quick scan van wetenschappelijk onderzoek en voorbeelden van bestaande
sport- en beweeginterventies. In de tabel worden de beleidsdoelstellingen in twee typen opgesplitst:
1. Beleidsdoelstellingen waarvoor we - op basis van het ons beschikbare onderzoek - kunnen vaststellen dat sport en bewegen onder
de juiste condities kan bijdragen aan het bereiken van deze doelstellingen.
2. Beleidsdoelstellingen waarvoor we - op basis van het ons beschikbare onderzoek - kunnen vaststellen dat sport en bewegen kan
bijdragen aan het bereiken van deze doelstellingen, maar alleen als het sporten en bewegen een onderdeel is van een meer
omvangrijke interventie.
De sport- en beweeginterventies die we suggereren zijn geselecteerd op basis van hun beoogde (sub)doelen. De meeste kennis over deze
interventies komt uit het erkenningstraject Effectief Actief. Voor meer informatie kijk op www.nisb.nl

Omschrijving: Communities in Beweging (CiB) is een aanpak die erop gericht is om groepen mensen met een gezondheids- en beweegachterstand, vanwege sociaaleconomische redenen, te stimuleren tot bewegen en een actieve leefstijl. Het gaat hierbij om duurzame
of langdurige gedragsverandering. Doelgroep: CiB is bedoeld voor mensen met een lage sociaal economische status (lage SES) en met
een beweegachterstand, mensen die niet voldoen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB). Omdat mensen met een lage
SES minder vaak voldoen aan de norm, richt CiB zich op verschillende groepen met een lage SES, zoals allochtone vrouwen, allochtone
meiden, kinderen en (VMBO-)jongeren en hun ouders. Ook is er ervaring met groepen voor (allochtone) ouderen, mensen met een verstandelijke handicap en moeilijk lerende kinderen. | Info: www.nisb.nl

• GALM (erkend)
Omschrijving: GALM is een bewegingsstimuleringsprogramma voor senioren in de leeftijd van 55-85 jaar die onvoldoende lichamelijk
actief zijn en te kennen geven meer te willen bewegen. Het uitgangspunt is het realiseren van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.
Doelgroep: Zelfstandig wonende senioren tussen de 55 en 85 jaar die niet of onvoldoende lichamelijk actief. | Info: www.galm.nl

• Sportkanjerclub (erkend)
Omschrijving: Het doel is om kinderen die sociaal en/of motorisch minder vaardig zijn en daardoor mogelijk buiten de groep staan, via
specifieke begeleiding en activiteiten, passend sportaanbod te bieden. Doelgroep: De einddoelgroep is in te delen naar 3 subdoelgroepen. Het zijn kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar en mogelijk ook 12-16 jaar (aangepaste versie); kinderen met een kleine achterstand, kinderen
met een gedrag of ontwikkelingsstoornis,kinderen met een grote gedrag of ontwikkelingsstoornis | Info: www.sportkanjerclub.nl
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