COLUMN REMCO HOEKMAN

Uitnodiging
tot bewegen
Veilig sporten en bewegen in de buurt is de kern van het nieuwe beleid van minister edith
Schippers. Voor het bieden van veilige sport- en beweegmogelijkheden rekent de minister op
de lokale overheden en de sportsector.
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Ook in wetenschappelijk onderzoek is aandacht
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voor mogelijkheden om het beweeggedrag te stimuleren door lokale partijen nader tot elkaar te
brengen. Zo heeft Marie-Jeanne Aarts een proef-
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schrift geschreven over ’Kinderen, beweeggedrag
en de omgeving: mogelijkheden voor multisectoraal
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beleid’. Zij concludeert dat het vaak ontbreekt aan
een multisectorale aanpak, een duidelijke definiëring van het probleem en onzekerheid over wie de
probleemeigenaren zijn (zie pagina 18). De buurt-
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scan die het ministerie van VWS samen met partijen
in het veld ontwikkelt, lijkt een goede stap richting
een meer multisectorale aanpak. De buurtscan
en bewegen in beeld brengen, problemen in een wijk
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of dorp identificeren en partijen bij elkaar brengen

Bron: SporterSmonitor 2011 - mULier inStitUUt

Bron: SporterSmonitor 2011 - mULier inStitUUt

moet mogelijkheden en belemmeringen tot sporten

die samen kunnen werken aan een oplossing.
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