Vragenlijst ‘Verbinding sport en bewegen in het sociaal domein’ (sport en bewegen)
Deze vragenlijst is gemaakt door Kenniscentrum Sport. En in 2017 gebruikt om in de gemeente Tilburg;
● gegevens te verzamelen over de aanwezige sport- en beweegvoorzieningen
● inzicht te krijgen in de beelden van beleidsmedewerkers van de gemeente Tilburg en medewerkers van
‘uitvoeringsorganisaties’ over de verbinding tussen sporten en bewegen en het sociaal domein en de
gewenste verbinding tussen sporten en bewegen en het sociaal domein
De vragenlijst is gericht aan beleidsmedewerkers en beroepskrachten en vrijwilligers in de sportsector.
Meer informatie over de vragenlijst?
Kenniscentrum Sport, Hans Arends (hans.arends@kcsport.nl)

Het doel van deze vragenlijst is tweeledig;
1. Verzamelen van gegevens over de sport- en beweegvoorzieningen, in Tilburg die onderdeel uitmaken van
de Sociale Basis
2. Inzicht krijgen in de beelden van beleidsmedewerkers van de gemeente Tilburg en medewerkers van
‘uitvoeringsorganisaties’ over;
a. de verbinding tussen sporten en bewegen en het sociaal domein
b. de gewenste verbinding tussen sporten en bewegen en het sociaal domein

Algemeen
1.

Naam:

2.

Organisatie/afdeling:

3.

Functie(s):
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4.

Op welke (kwetsbare) groep zijn uw werkzaamheden gericht?
[maximaal 1 (kwetsbare) groep aankruisen, i.v.m. het vervolg van deze vragenlijst. Behalve als dezelfde
werkzaamheden op verschillende (kwetsbare) groepen gericht zijn, dan graag deze (kwetsbare) groep(en)
ook aankruisen. Indien u in uw werk met verschillende (kwetsbare) groepen te maken hebt, verzoeken wij
u voor een andere (kwetsbare) groep de vragenlijst opnieuw in te vullen. Of de vragenlijst door een
collega in te laten invullen]

(kwetsbare) Groep

Leeftijdscategorie
[hier kunt u eventueel specificeren om welke
leeftijdscategorie(ën) het gaat]

Kinderen/jongeren in een armoedesituatie
Kinderen/jongeren met overgewicht
Kinderen/jongeren met psychische problemen
Kinderen/jongeren met lichamelijke beperkingen
Kinderen/jongeren met verstandelijke beperkingen
Volwassenen/ouderen met een lage Sociaal
Economische Status
Volwassenen/ouderen met overgewicht
Dementerende volwassenen/ouderen
Volwassenen/ouderen met lichamelijke beperkingen
Chronisch zieke volwassenen/ouderen
Volwassenen/ouderen met verstandelijke
beperkingen
Eenzame volwassenen/ouderen
Volwassenen/ouderen met psychische problemen
Mensen met een bijstandsuitkering
Jongeren met een lichamelijke beperking die
daardoor niet of verminderd kunnen werken
Jongeren met een verstandelijke beperking die
daardoor niet of verminderd kunnen werken
Werknemers van sociale werkplaatsen
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A.

Verzamelen van gegevens over de sport- en beweegvoorzieningen in Tilburg

5.

Welke sport- en beweegvoorzieningen worden er voor uw (kwetsbare) groep aangeboden;
● op welk niveau (stad, wijk)?
● door welke organisatie(s)?
● voor welke (kwetsbare) groep(en)?
[Let op! U hoeft alleen sport- en beweegvoorzieningen te noemen die direct gerelateerd zijn aan uw (kwetsbare)
groep!]
Sport- en
beweegvoorziening

Niveau

Indien wijk, welke
wijk(en)

Welke organisatie(s)

Welke (kwetsbare)
groep(en)

Enkele voorbeelden ter inspiratie
Uniek sporten

Stad

--

Sportbedrijf Tilburg

Mensen met een
beperking

CZ Ten Miles

Stad

--

Galoza Athletics

Alle burgers

Leefstijlcoaching

Wijk

Gesworen
Hoek/Huibeven

GC De Reeshof

Jongeren 4 - 18 jaar

Speeltuin Wittebolleplein

Wijk

Oud Noord

Afd RUV

Kinderen

Ruimte voor een toelichting
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
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B.

Beelden van beleidsmedewerkers van de gemeente Tilburg en medewerkers van
‘uitvoeringsorganisaties’

6.

Wat zijn de belangrijkste doelen (maximaal 3) voor uw (kwetsbare) groep?

Doel 1: ………………………………………………………………………………………..
Doel 2: ………………………………………………………………………………………..
Doel 3: ………………………………………………………………………………………..

Doel 1:
[Per doel dat u hiervoor heeft beschreven, vragen wij u een aantal vragen te beantwoorden]
7.

Op een schaal van 1 (niet) tot 10 (zeer sterk). In hoeverre is er voor uw gevoel een verbinding tussen
uw (kwetsbare) groep en de gemeentelijke producten/pijlers in Tilburg (zie voor toelichting
programma’s en producten/pijlers Tilburg)? Zowel beleidsmatig als in de praktijk.

7a. In de huidige situatie: beleidsmatig
Beleidsmatig

niet verbonden
1

2

3

zeer sterk verbonden
4

5

6

7

8

9

10

nvt

Ruimte
Onderwijs
Armoedebestrijding
Bevorderen zelfredzaamheid
Gezondheid
Werk en inkomen
Maatschappelijke ondersteuning
Jeugdhulp
Wijkgericht werken
Openbare ruimte
Sport
Anders, nl ………………..
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7b. Toelichting: wilt u maximaal 3 redenen geven waarom u voor deze mate van verbinding heeft
gekozen bij 7a?
[U mag uw toelichting toespitsen op 1 specifiek product/pijler of over verschillende producten/pijlers een
toelichting geven. Indien u behoefte heeft aan een uitgebreidere toelichting, is daarvoor ruimte onder het
kopje ‘aanvullende opmerkingen’]
a. …………………………….
b. …………………………….
c. …………………………….
Aanvullende opmerkingen
………………………………………………………….
………………………………………………………….

7c. In de wenselijke/ideale situatie: beleidsmatig
Beleidsmatig

niet verbonden
1

2

3

zeer sterk verbonden
4

5

6

7

8

9

10

nvt

Ruimte
Onderwijs
Armoedebestrijding
Bevorderen zelfredzaamheid
Gezondheid
Werk en inkomen
Maatschappelijke ondersteuning
Jeugdhulp
Wijkgericht werken
Openbare ruimte
Sport
Anders, nl ………………..
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7d. Toelichting:
● Wanneer u bij 7c heeft aangegeven dat de mate van verbinding groter zou moeten zijn dan u
heeft aangegeven bij 7a, wilt u dan maximaal 3 zaken noemen die voor een positieve
ontwikkeling nodig zijn?
● Wanneer u bij 7c heeft aangegeven dat de mate van verbinding gelijk moet blijven of minder zou
moeten zijn dan u heeft aangegeven bij 7a, wilt u dan maximaal 3 redenen daarvoor noemen?
[U mag uw toelichting toespitsen op 1 specifiek product/pijler of over verschillende producten/pijlers een
toelichting geven. Indien u behoefte heeft aan een uitgebreidere toelichting, is daarvoor ruimte onder het
kopje ‘aanvullende opmerkingen’]
a. …………………………….
b. …………………………….
c. …………………………….
Aanvullende opmerkingen
………………………………………………………….
………………………………………………………….

7e. In de huidige situatie: in de praktijk
Praktijk

niet verbonden
1

2

3

zeer sterk verbonden
4

5

6

7

8

9

10

nvt

Ruimte
Onderwijs
Armoedebestrijding
Bevorderen zelfredzaamheid
Gezondheid
Werk en inkomen
Maatschappelijke ondersteuning
Jeugdhulp
Wijkgericht werken
Openbare ruimte
Sport
Anders, nl ………………..
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7f. Toelichting: Wilt u maximaal 3 redenen geven waarom u voor deze mate van verbinding heeft
gekozen bij 7e?
[U mag uw toelichting toespitsen op 1 specifiek product/pijler of over verschillende producten/pijlers een
toelichting geven. Indien u behoefte heeft aan een uitgebreidere toelichting, is daarvoor ruimte onder het
kopje ‘aanvullende opmerkingen’]
a. …………………………….
b. …………………………….
c. …………………………….
Aanvullende opmerkingen
………………………………………………………….
………………………………………………………….

7g. In de wenselijke/ideale situatie: in de praktijk
Praktijk

niet verbonden
1

2

3

zeer sterk verbonden
4

5

6

7

8

9

10

nvt

Ruimte
Onderwijs
Armoedebestrijding
Bevorderen zelfredzaamheid
Gezondheid
Werk en inkomen
Maatschappelijke ondersteuning
Jeugdhulp
Wijkgericht werken
Openbare ruimte
Sport
Anders, nl ………………..
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7h. Toelichting:
● Wanneer u bij 7g heeft aangegeven dat de mate van verbinding groter zou moeten zijn dan u
heeft aangegeven bij 7e, wilt u dan maximaal 3 zaken noemen die voor een positieve
ontwikkeling nodig zijn?
● Wanneer u bij 7g heeft aangegeven dat de mate van verbinding gelijk moet blijven of minder zou
moeten zijn dan u heeft aangegeven bij 7e, wilt u dan maximaal 3 redenen daarvoor noemen?
[U mag uw toelichting toespitsen op 1 specifiek product/pijler of over verschillende producten/pijlers een
toelichting geven. Indien u behoefte heeft aan een uitgebreidere toelichting, is daarvoor ruimte onder het
kopje ‘aanvullende opmerkingen’]
a. …………………………….
b. …………………………….
c. …………………………….
Aanvullende opmerkingen
………………………………………………………….
………………………………………………………….
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Doel 2:
[Per doel dat u hiervoor heeft beschreven, vragen wij u een aantal vragen te beantwoorden]
8.

Op een schaal van 1 (niet) tot 10 (zeer sterk). In hoeverre is er voor uw gevoel een verbinding tussen
uw (kwetsbare) groep en de gemeentelijke producten/pijlers in Tilburg? Zowel beleidsmatig als in de
praktijk.

8a. In de huidige situatie: beleidsmatig
Beleidsmatig

niet verbonden
1

2

3

zeer sterk verbonden
4

5

6

7

8

9

10

nvt

Ruimte
Onderwijs
Armoedebestrijding
Bevorderen zelfredzaamheid
Gezondheid
Werk en inkomen
Maatschappelijke ondersteuning
Jeugdhulp
Wijkgericht werken
Openbare ruimte
Sport
Anders, nl ………………..

8b. Toelichting: Wilt u maximaal 3 redenen geven waarom u voor deze mate van verbinding heeft
gekozen bij 8a?
[U mag uw toelichting toespitsen op 1 specifiek product/pijler of over verschillende producten/pijlers een
toelichting geven. Indien u behoefte heeft aan een uitgebreidere toelichting, is daarvoor ruimte onder het
kopje ‘aanvullende opmerkingen’]
a. …………………………….
b. …………………………….
c. …………………………….
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Aanvullende opmerkingen
………………………………………………………….
………………………………………………………….

8c. In de wenselijke/ideale situatie: beleidsmatig
Beleidsmatig

niet verbonden
1

2

3

zeer sterk verbonden
4

5

6

7

8

9

10

nvt

Ruimte
Onderwijs
Armoedebestrijding
Bevorderen zelfredzaamheid
Gezondheid
Werk en inkomen
Maatschappelijke ondersteuning
Jeugdhulp
Wijkgericht werken
Openbare ruimte
Sport
Anders, nl ………………..

8d. Toelichting:
● Wanneer u bij 8c heeft aangegeven dat de mate van verbinding groter zou moeten zijn dan u
heeft aangegeven bij 8a, wilt u dan maximaal 3 zaken noemen die voor een positieve
ontwikkeling nodig zijn?
● Wanneer u bij 8c heeft aangegeven dat de mate van verbinding gelijk moet blijven of minder zou
moeten zijn dan u heeft aangegeven bij 8a, wilt u dan maximaal 3 redenen daarvoor noemen?
[U mag uw toelichting toespitsen op 1 specifiek product/pijler of over verschillende producten/pijlers een
toelichting geven. Indien u behoefte heeft aan een uitgebreidere toelichting, is daarvoor ruimte onder het
kopje ‘aanvullende opmerkingen’]
a. …………………………….
b. …………………………….
c. …………………………….
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Aanvullende opmerkingen
………………………………………………………….
………………………………………………………….

8e. In de huidige situatie: in de praktijk
Praktijk

niet verbonden
1

2

3

zeer sterk verbonden
4

5

6

7

8

9

10

nvt

Ruimte
Onderwijs
Armoedebestrijding
Bevorderen zelfredzaamheid
Gezondheid
Werk en inkomen
Maatschappelijke ondersteuning
Jeugdhulp
Wijkgericht werken
Openbare ruimte
Sport
Anders, nl ………………..

8f. Toelichting: Wilt u maximaal 3 redenen geven waarom u voor deze mate van verbinding heeft
gekozen bij 8e?
[U mag uw toelichting toespitsen op 1 specifiek product/pijler of over verschillende producten/pijlers een
toelichting geven. Indien u behoefte heeft aan een uitgebreidere toelichting, is daarvoor ruimte onder het
kopje ‘aanvullende opmerkingen’]
a. …………………………….
b. …………………………….
c. …………………………….

Aanvullende opmerkingen
………………………………………………………….
………………………………………………………….
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8g. In de wenselijke/ideale situatie: in de praktijk
Praktijk

niet verbonden
1

2

3

zeer sterk verbonden
4

5

6

7

8

9

10

nvt

Ruimte
Onderwijs
Armoedebestrijding
Bevorderen zelfredzaamheid
Gezondheid
Werk en inkomen
Maatschappelijke ondersteuning
Jeugdhulp
Wijkgericht werken
Openbare ruimte
Sport
Anders, nl ………………..

8h. Toelichting:
● Wanneer u bij 8g heeft aangegeven dat de mate van verbinding groter zou moeten zijn dan u
heeft aangegeven bij 8e, wilt u dan maximaal 3 zaken noemen die voor een positieve
ontwikkeling nodig zijn?
● Wanneer u bij 8g heeft aangegeven dat de mate van verbinding gelijk moet blijven of minder zou
moeten zijn dan u heeft aangegeven bij 8e, wilt u dan maximaal 3 redenen daarvoor noemen?
[U mag uw toelichting toespitsen op 1 specifiek product/pijler of over verschillende producten/pijlers een
toelichting geven. Indien u behoefte heeft aan een uitgebreidere toelichting, is daarvoor ruimte onder het
kopje ‘aanvullende opmerkingen’]
a. …………………………….
b. …………………………….
c. …………………………….

Aanvullende opmerkingen
………………………………………………………….
………………………………………………………….
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Doel 3
[Per doel dat u hiervoor heeft beschreven, vragen wij u een aantal vragen te beantwoorden]
9.

Op een schaal van 1 (niet) tot 10 (zeer sterk). In hoeverre is er voor uw gevoel een verbinding tussen
uw (kwetsbare) groep en de gemeentelijke producten/pijlers in Tilburg? Zowel beleidsmatig als in de
praktijk.

9a. In de huidige situatie: beleidsmatig
Beleidsmatig

niet verbonden
1

2

3

zeer sterk verbonden
4

5

6

7

8

9

10

nvt

Ruimte
Onderwijs
Armoedebestrijding
Gezondheid
Bevorderen zelfredzaamheid
Werk en inkomen
Maatschappelijke ondersteuning
Jeugdhulp
Wijkgericht werken
Openbare ruimte
Sport
Anders, nl ………………..

9b. Toelichting: Wilt u maximaal 3 redenen geven waarom u voor deze mate van verbinding heeft
gekozen bij 9a?
[U mag uw toelichting toespitsen op 1 specifiek product/pijler of over verschillende producten/pijlers een
toelichting geven. Indien u behoefte heeft aan een uitgebreidere toelichting, is daarvoor ruimte onder het
kopje ‘aanvullende opmerkingen’]
a. …………………………….
b. …………………………….
c. …………………………….
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Aanvullende opmerkingen
………………………………………………………….
………………………………………………………….

9c. In de wenselijke/ideale situatie: beleidsmatig
Beleidsmatig

niet verbonden
1

2

3

zeer sterk verbonden
4

5

6

7

8

9

10

nvt

Ruimte
Onderwijs
Armoedebestrijding
Bevorderen zelfredzaamheid
Gezondheid
Werk en inkomen
Maatschappelijke ondersteuning
Jeugdhulp
Wijkgericht werken
Openbare ruimte
Sport
Anders, nl ………………..
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9d. Toelichting:
● Wanneer u bij 9c heeft aangegeven dat de mate van verbinding groter zou moeten zijn dan u
heeft aangegeven bij 9a, wilt u dan maximaal 3 zaken noemen die voor een positieve
ontwikkeling nodig zijn?
● Wanneer u bij 9c heeft aangegeven dat de mate van verbinding gelijk moet blijven of minder zou
moeten zijn dan u heeft aangegeven bij 9a, wilt u dan maximaal 3 redenen daarvoor noemen?
[U mag uw toelichting toespitsen op 1 specifiek product/pijler of over verschillende producten/pijlers een
toelichting geven. Indien u behoefte heeft aan een uitgebreidere toelichting, is daarvoor ruimte onder het
kopje ‘aanvullende opmerkingen’]
a. …………………………….
b. …………………………….
c. …………………………….

Aanvullende opmerkingen
………………………………………………………….
………………………………………………………….

9e. In de huidige situatie: in de praktijk
Praktijk

niet verbonden
1

2

3

zeer sterk verbonden
4

5

6

7

8

9

10

nvt

Ruimte
Onderwijs
Armoedebestrijding
Bevorderen zelfredzaamheid
Gezondheid
Werk en inkomen
Maatschappelijke ondersteuning
Jeugdhulp
Wijkgericht werken
Openbare ruimte
Sport
Anders, nl ………………..
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9f. Toelichting: Wilt u maximaal 3 redenen geven waarom u voor deze mate van verbinding heeft
gekozen bij 9e?
[U mag uw toelichting toespitsen op 1 specifiek product/pijler of over verschillende producten/pijlers een
toelichting geven. Indien u behoefte heeft aan een uitgebreidere toelichting, is daarvoor ruimte onder het
kopje ‘aanvullende opmerkingen’]
a. …………………………….
b. …………………………….
c. …………………………….

Aanvullende opmerkingen
………………………………………………………….
………………………………………………………….

9g. In de wenselijke ideale situatie: in de praktijk
Praktijk

niet verbonden
1

2

3

zeer sterk verbonden
4

5

6

7

8

9

10

nvt

Ruimte
Onderwijs
Armoedebestrijding
Bevorderen zelfredzaamheid
Gezondheid
Werk en inkomen
Maatschappelijke ondersteuning
Jeugdhulp
Wijkgericht werken
Openbare ruimte
Sport
Anders, nl ………………..
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9h. Toelichting:
● Wanneer u bij 9g heeft aangegeven dat de mate van verbinding groter zou moeten zijn dan u
heeft aangegeven bij 9e, wilt u dan maximaal 3 zaken noemen die voor een positieve
ontwikkeling nodig zijn?
● Wanneer u bij 9g heeft aangegeven dat de mate van verbinding gelijk moet blijven of minder zou
moeten zijn dan u heeft aangegeven bij 9e, wilt u dan maximaal 3 redenen daarvoor noemen?
[U mag uw toelichting toespitsen op 1 specifiek product/pijler of over verschillende producten/pijlers een
toelichting geven. Indien u behoefte heeft aan een uitgebreidere toelichting, is daarvoor ruimte onder het
kopje ‘aanvullende opmerkingen’]
a. …………………………….
b. …………………………….
c. …………………………….

Aanvullende opmerkingen
………………………………………………………….
………………………………………………………….

EINDE. BEDANKT VOOR HET INVULLEN!
GRAAG UITERLIJK VRIJDAG 28 AUGUSTUS INVULLEN!
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