september 2018

Dataverzameling voor (lokaal)
sport- en beweegbeleid
Met welke data en instrumenten zijn sport- en
beweegcijfers te achterhalen?
In deze uitgave van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport worden per relevant beleids
thema belangrijke databronnen (veelal monitors) en meetinstrumenten weergegeven. Deze
bronnen en instrumenten kunnen voor dataverzameling worden ingezet. De publicatie is
bedoeld voor gemeentelijke ambtenaren en wethouders die zich beleidsmatig bezighouden
met sport en bewegen.

De genoemde data zijn vaak openbaar beschikbaar en soms
tegen een (kleine) vergoeding verkrijgbaar. De lijsten bevatten
meetinstrumenten en monitors op landelijk, provinciaal, regionaal,
gemeentelijk en wijkniveau. Per databron is aangegeven op welke
doelgroep en niveau de data betrekking hebben. Het niveau wordt
met een cijfer aangegeven: landelijk (1); provinciaal (2); regionaal
(3); gemeentelijk (4); wijk (5).

Algemene websites die verwijzen naar data op gemeenteniveau:
- www.waarstaatjegemeente.nl (op landelijk-, gemeente- en
wijkniveau)
-	www.sportenbewegenincijfers.nl (op landelijk-, regionaal-,
gemeente- en wijkniveau), met ook kernindicatoren op sporten beweeggebied
- www.opendata.cbs.nl (op landelijk- en gemeenteniveau)

Lees meer over monitoren en evalueren van lokaal sportbeleid
in de Monitoring- en evaluatiewijzer sport en bewegen (voor het hele
sportbeleid) en het Stappenplan voor het monitoren en evalueren
van de inzet van buurtsportcoaches (voor beleid rondom de inzet
van de buurtsportcoach).

Lokaal dient de Monitor Sport en Gemeenten als een benchmark
voor gemeenten, Wanneer de gemeente zich aanmeldt als panellid,
dan dient de Monitor Sport en Gemeenten als een benchmark voor
gemeenten. De Monitor Sport en Gemeenten biedt een actueel
overzicht van kernindicatoren op gemeenteniveau.

Deze publicatie is opgebouwd aan de hand van tien beleidsthema’s:
Beleidsthema

Thema Sportakkoord

1. Sport- en beweegstimulering

1. Inclusief sporten en bewegen

2. Gezonde actieve leefstijl
3. Maatschappelijke waarde van sport
4. Sportaccommodaties

2. Duurzame sportinfrastructuur

5. Sport en bewegen in de openbare ruimte
6. Economische waarde van sport
7. Sport- en beweegaanbieders

3. Vitale aanbieders
4. Positieve sportcultuur

8. Sport en onderwijs (ook sportstimulering)

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen

9. Evenementen

6. Topsport inspireert

10. Topsport- en talentondersteuning

1

1. Sport- en beweegstimulering
Denk bij sport- en beweegstimulering aan stimuleren dat meer mensen (of bepaalde groepen) vaker gaan sporten en bewegen,
een toename van het aantal lidmaatschappen van sportverenigingen of het voorkomen van sportuitval.

Databronnen
Wat wordt gemeten?

Bron

Niveau

Doelgroep

Openbaar?

Aandeel dat sport en beweegt. Hiervoor
worden de beweegrichtlijnen NNGB, fitnorm
en combinorm gebruikt, en het aandeel
wekelijkse sporters.

Gezondheidsmonitor van GGD’en, RIVM
en CBS. Overzicht kerncijfers op Sport op
de Kaart; vraag data van gemeente op bij
GGD-regio.

1, 3, 4

Kinderen (4-12 jaar),
jongeren (12-19 jaar),
volwassenen (19-65 jaar) en
ouderen (65 jaar en ouder)*

√

Aandeel bevolking met een lage sociaal
economische status (SES) dat voldoet aan
NNGB en wekelijks sport.

Tabellenrapportage Gezondheidsmonitor
van GGD’en, RIVM en CBS; vraag data van
gemeente op bij GGD-regio.

4

Kinderen (4-12 jaar),
jongeren (12-19 jaar),
volwassenen (19-65 jaar) en
ouderen (65 jaar en ouder)*

√

Aandeel bevolking met een langdurige
beperking dat voldoet aan NNGB en wekelijks
sport.

Tabellenrapportage Gezondheidsmonitor
van GGD’en, RIVM en CBS; vraag data van
gemeente op bij GGD-regio.

4

Kinderen (4-12 jaar),
jongeren (12-19 jaar),
volwassenen (19-65 jaar) en
ouderen (65 jaar en ouder)*

√

Sportdeelname uitgesplitst naar diverse
sporten (o.a. squash, hardlopen, fietsen).

Data van Cendris Streetlife op Sport op de
kaart.

1, 2, 4

Alle inwoners

√

Aandeel lid van een sportvereniging,
uitgesplitst naar de sportbonden.

Data van NOC*NSF op Sport op de kaart.

1, 2, 4

5 jaar en ouder

√

Aandeel kinderen met sportlidmaatschap.

Data Kinderen in Tel; vraag een uitgebreid
gemeentelijk rapport op voor 7 1.000,-.

1, 4, 5

Kinderen (0-17 jaar)

√

Kengetallen over het aandeel inwoners dat
lid is van een sportvereniging (naar leeftijd,
geslacht, doelgroep & afkomst).

Het informatiesysteem KISS van NOC*NSF.
Prijsindicatie is 7 995,-. Zie voor landelijke
cijfers de monitor van NOC*NSF.

4, 5

5 jaar en ouder

X

Fietsgebruik naar afstand van inwoners.

Data van CBS op Sport op de kaart.

1, 2, 4

Alle inwoners

√

Kerncijfers over sport- en beweegdeelname en lidmaatschap voor mensen
met een beperking.

Factsheets van Mulier Instituut i.s.m.
Kenniscentrum Sport: lichamelijke
beperking, auditieve beperking, visuele
beperking, chronische aandoening, verstandelijke beperking, gedragsproblematiek
en autisme, niet-aangeboren hersenletsel
en kinderen met een beperking. Zie ook de
websheet Ontwikkeling sport voor mensen
met een lichamelijke beperking.

1

Mensen met een beperking

√

Instrumenten
Wat wordt gemeten?

Het instrument

De RSO-richtlijn is een erkende richtlijn om sportdeelname
te meten. De RSO bestaat uit een vragenlijst om de sportfrequentie, sporttak, sportvorm en organisatievorm van de
bevolking in kaart te brengen.

Beheert het Mulier Instituut. De methode en vragenlijst zijn beschikbaar.

√

Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), fitnorm en
combinorm zijn erkende normen om beweegdeelname te
meten.

Deze normen zijn te berekenen door middel van de SQUASH vragenlijst. Het
RIVM berekent jaarlijks hoeveel inwoners aan deze norm voldoen. In 2017 is
een nieuwe beweegrichtlijn ontwikkeld, deze is complexer om zelf te meten.

√

2

Openbaar?

2. Gezonde actieve leefstijl
Een actieve gezonde leefstijl richt zich op de fysieke en mentale aspecten of effecten van sport en bewegen. Denk aan
doelstellingen zoals het bevorderen van gezondheid en fitheid, voorkomen en terugdringen van chronische aandoeningen
en beperkingen, versterken van zelfredzaamheid en het bestrijden van overgewicht.

Databronnen
Wat wordt gemeten?

Bron

Niveau

Doelgroep

Openbaar?

Gegevens bevolking over kwaliteit van leven
(ervaren gezondheid, beperking, overgewicht), leefstijl (voeding, roken, alcohol- en
drugsgebruik), zitgedrag.

Gezondheidsmonitor van GGD’en, RIVM en
CBS. Overzicht kengetallen op CBS Statline
(vanaf 19 jaar), op CBS Statline (vanaf 4
jaar); op Gezondheidinsociaaldomein.nl
(vanaf 19 jaar) en op Volksgezondheidenzorg.info (vanaf 19 jaar); vraag data van
gemeente op bij GGD-regio.

1, 3, 4

Kinderen (4-12 jaar),
jongeren (12-19 jaar),
volwassenen (19-65 jaar) en
ouderen (65 jaar en ouder)*

√

Psychische gezondheid (o.a. eenzaamheid)
en psychische klachten naar achtergrondkenmerken.

Gezondheidsmonitor van GGD’en, RIVM en
CBS en NIVEL Zorgregistratie. Overzicht
kengetallen op Volksgezondheidenzorg.info
(psychische gezondheid); Volksgezond
heidenzorg.info (psychische klachten); CBS
Statline; vraag data van gemeente op bij
GGD-regio.

1, 4

Volwassenen (19-65 jaar) en
ouderen (65 jaar en ouder)*

√

Schattingscijfers over bijvoorbeeld aandeel
beperking, overgewicht of ervaren gezondheid op wijkniveau.

SMAP-data van het RIVM i.s.m. GGD’en.
Dit is een schattingsmodel op basis van
de Gezondheidsmonitor. Doordat het een
schatting is, kunnen deze data afwijken van
gemeten data.

5

Volwassenen en ouderen
(19 jaar en ouder)

√

Roken, alcohol- en drugsgebruik.

Zie Volksgezondheidenzorg.info voor roken,
alcohol- en drugsgebruik; vraag data van
gemeente op bij GGD-regio.

1, 3, 4

Jongeren (12-19 jaar),
volwassenen (19-65 jaar) en
ouderen (65 jaar en ouder)*

√

Hart- en vaataandoeningen.

Sterfte aan hart- en vaataandoeningen op
Volksgezondheidenzorg.info van
CBS i.s.m. RIVM.

3, 4

Alle inwoners

√

Diabetes.

Gebruik van diabetesmedicatie van FIS en
BASIC op Volksgezondheidenzorg.info.

3, 4

Alle inwoners

√

Schattingscijfers huisartsenzorg voor chronische aandoeningen en psychosociale zorg.

Vraag Aanbod Analyse Monitor Huisartsenzorg Ros Wijkscan.

3, 4, 5

Alle inwoners

√

Instrumenten
Wat wordt gemeten?

Het instrument

BMI-index, mate van over- of ondergewicht.

BMI formule: gewicht in kilogram/(lengte in meter * lengte in meter).
Zie ook meetinstrumentenzorg.nl).

√

MET-norm, meet hoe intensief een activiteit is (onderdeel
van nieuwe NNGB).

De intensiviteit van de beweegactiviteit wordt aangegeven met de MET-score.
Zie Ainsworth et al. (2011).

√

3

Openbaar?

3. Maatschappelijke waarde van sport
De maatschappelijke waarde van sport heeft betrekking op de sociaalmaatschappelijke aspecten van sport en bewegen. Sport
wordt als middel ingezet om individu-overstijgende doelen te realiseren en kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan
maatschappelijke en sociale uitdagingen. Sport en bewegen worden bijvoorbeeld ingezet om een positieve bijdrage te leveren
aan het sociaal domein, cultuur, veiligheid en het milieu. Denk bij het sociaal domein aan doelstellingen zoals het voorkomen van
eenzaamheid, verbeteren van integratie, arbeidsreïntegratie of het versterken van het opvoed- en opgroeiklimaat. Cultuur kan
betrekking hebben op doelstellingen rondom behoud van cultureel erfgoed (zoals fierljeppen en klootschieten). Veiligheid kan
van toepassing zijn op het versterken van saamhorigheid in een buurt of het voorkomen van (jeugd)criminaliteit. Bij milieudoelen
zijn bijvoorbeeld een duurzame ontwikkeling van sportvoorzieningen of energie- en waterbesparing bij clubs belangrijk thema’s.

Databronnen
Wat wordt gemeten?

Bron

Niveau

Doelgroep

Overlast, vandalisme en criminaliteit.

Vraag data op bij de lokale of regionale
politie.

4

Alle inwoners

X

Leefbaarheidssituatie en leefbaarheids
ontwikkeling per wijk (wonen, werken en
leven, demografische ontwikkelingen, veiligheid en bereikbaarheid van voorzieningen).

Leefbarometer van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK).

4 (evt. 5)

Volwassenen

Per
gemeente
verschillend

Inzicht in het gebruik van individuele (zorg)voorzieningen, voorspellers voor toekomstig
zorggebruik en de cliëntervaring Wmo.

Raadpleeg de gemeentelijke monitor Sociaal
Domein via www.waarstaatjegemeente.nl.

1, 4

Volwassenen

√

Kunst & cultuur, geluk & welzijn, woon
klimaat & aantrekkingskracht.

In de Atlas voor gemeenten worden 50
gemeenten met elkaar vergeleken op diverse
terreinen.

1, 4

Jeugd en volwassenen

X

Schooluitval bij kinderen.

Kinderen in Tel; vraag een uitgebreid
gemeentelijk rapport op voor 7 1.000,-.

1, 2, 4, 5

Kinderen (0-17 jaar)

√

Ziekte en verzuim op school.

De Kindermonitor van GGD’en, RIVM en CBS;
vraag data van gemeente op bij GGD-regio.

3, 4

Kinderen (4-12 jaar)*

√

Gezinssituatie, wonen en veilig opgroeien,
onderwijs, arbeid, alcoholgebruik en gezondheid, criminaliteit en jeugdzorg.

Jeugdmonitor, zie ook CBS.

1,4

Kinderen en jong
volwassenen (0-25 jaar)

√

4

Openbaar?

4. Economische waarde van sport
Economische waarde van sport heeft betrekking op financiën en kostenreductie via of bij de sport. Denk aan brede doelstellingen,
zoals het inzetten van sport en bewegen voor terugdringen ziekteverzuim (fitte werknemers), citymarketing, gebiedsontwikkeling
of beheer van vastgoed (o.a. benutten leegstaande gebouwen).

Databronnen
Wat wordt gemeten?

Bron

Niveau

Doelgroep

Openbaar?

Gemeentelijke uitgaven aan sport,
2010-2017

Zie de rapportage ‘Gemeentelijke uitgaven
aan sport’ van het Mulier Instituut.

1,3

Gemeenten

√

De bijdrage van sport aan de Nederlandse
economie, 2006-2012

Zie de rapportage ‘De Nederlandse sport
economie’ van het CBS.

1

Landelijke economie

√

De economische betekenis van sport,
november 2007 - maart 2008

Zie de samenvatting van het rapport van
Policy Research Corporation.

1

Landelijk/algemene
prevalentiecijfers

√

De sociaaleconomische waarde van
sporten en bewegen.

Zie de rapportage ‘De sociaaleconomische
waarde van sporten en bewegen’ van Ecorys
i.s.m. Kenniscentrum Sport.

1

Landelijk/algemene
prevalentiecijfers

√

5. Evenementen
Dit thema heeft betrekking op topsportevenementen (o.a. toernooien en kampioenschappen) en breedtesportevenementen (o.a.
een wandel-, fiets- of zwemvierdaagse). Deze evenementen kunnen naast citymarketing (zie economische waarde van sport) ook
bijdragen aan leefbaarheid, binding tussen bewoners in een buurt (buitenspeeldag), wijk (wandelvierdaagse) of stad (Koningsspelen).

Databronnen
Wat wordt gemeten?

Bron

Niveau

Doelgroep

Openbaar?

Bezoekers en deelname aan de sport
enevenementen in Nederland, de geogra
fische spreiding en de inkomsten afkomstig
van bezoekers, deelnemers en sponsors volgens organisatoren van deze evenementen.

Sport Evenementen Monitor van Respons.

n.v.t.

Sportevenementen

Bezoek wedstrijden naar sporttak.

Vrijetijds Omnibus (VTO) van het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP). Zie voor resul
taten de Rapportage Sport.

1

Inwoners Nederland

Brancherapport sportevenementen in
Nederland met o.a. geldstromen, onderzoek,
impact van sportevenementen en maatschappelijke thema’s rondom evenementen.

Zie het brancherapport ‘Sportevenementen
in Nederland’ van het Mulier Instituut.

1

Sportevenementen

√

Steun voor investeren in sportevenementen
& sportimago’s.

Zie factsheet ‘Sportimago’s gemeenten’ van
het Mulier Instituut.

1

Gemeenten en sport
evenementen

√

X

Deels, zelf
analyseren

Instrumenten
Wat wordt gemeten?

Het instrument

De maatschappelijke impact (o.a. beleving, economische
impact, milieubelasting) van sportevenementen door middel
van het instrumentarium van (o.a.) Werkgroep Evaluatie
Sportevenementen (WESP).

Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP), bestaande uit o.a. Mulier
Instituut, Kenniscentrum Sport, uitvoerende sportorganisaties, diverse
sportkunde-hogescholen en NOC*NSF. Zie ook de WESP-richtlijnen.

5

Openbaar?
√

6. Topsport- en talentondersteuning
Dit thema heeft betrekking op diverse aspecten, zoals ondersteuning van topsporters, talentontwikkeling, ondersteuning van de
Topsport Talentscholen (LOOT) en verenigingen met topsportambities, en aanleg en beheer van topsportaccommodaties.

Databronnen
Wat wordt gemeten?

Bron

Niveau

Doelgroep

Harde en zachte infrastructuur van de
topsport.

Zie de rapportage ‘Monitor topsportklimaat’
van Universiteit Utrecht en het Mulier
Instituut.

1

Topsporters, coaches,
technisch directeuren en
sportbonden

Openbaar?
√

7. Sport- en beweegaanbieders
Dit thema heeft vooral te maken met het ondersteunen van sport- en beweegaanbieders, waaronder sportclubs, commerciële
sportaanbieders, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die sport- en beweegactiviteiten aanbieden. Denk aan ondersteuning op het gebied van vrijwilligers, deskundigheid, management, soort aanbod, versterking maatschappelijke oriëntatie binnen
aanbieders, of vermindering van wet- en regelgeving.

Databronnen
Wat wordt gemeten?

Bron

Niveau

Doelgroep

Openbaar?

Organisatiekracht (beleid, financiën,
accommodatie, kader, vrijwilligers en leden)
en maatschappelijke oriëntatie (intentie
of activiteit). Denk ook aan o.a. aandeel
mensen met een beperking en aantal samen
werkingspartners.

Zie de Landelijke Verenigingsmonitor van het
Mulier Instituut, de Sportaanbiedersmonitor
en de Sportbondenmonitor van NOC*NSF.

1

Sportverenigingen en
-bonden in Nederland

√

Ledenontwikkeling (overzicht leden per
leeftijd, geslacht, doelgroep, afkomst).

Lokaal: ledenlijsten sportaanbieders.
Landelijk: verenigingen KISS (NOC*NSF),
fitnessaanbieders (NL Actief).

1,4

Sportaanbieders in
Nederland

X

Sportaanbod voor mensen met een beperking, naar soort beperking en gemeente/
regio.

Zie voor het aanbod de website:
www.unieksporten.nl.

3,4

Sportaanbieders die
geschikt zijn voor diverse
beperkingen

√

Instrumenten
Wat wordt gemeten?

Het instrument

Organisatiekracht (beleid, financiën, accommodatie, kader en
leden) en maatschappelijker oriëntatie (intentie of activiteit)
of Open-Club gedachte.

Het Mulier Instituut voert op gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau
een lokale verenigingsmonitor uit, waarbij de vitaliteitsindex wordt berekend.
De basisvragenlijst is openbaar.

6

Openbaar?
√

8. Sportaccommodaties
Het thema sportaccommodaties omvat sportaccommodaties als zwembaden, sporthallen, -velden, -zalen en -banen. Doelstellingen
kunnen betrekking hebben op bereikbaarheid, toegankelijkheid, beschikbaarheid, kwaliteit, multifunctionaliteit en duurzaamheid.

Databronnen
Wat wordt gemeten?

Bron

Niveau

Doelgroep

Openbaar?

Aantal sportaccommodaties naar type sport
en afstand naar sportaccommodatie, zwembad of sporthal.

Zie de AccommodatieMonitor Sport of het
brancherapport ‘Sportaccommodaties in
Nederland’ van het Mulier Instituut.

1, 3, 4

Sportaccommodaties

√

Bodemgebruik voor sport naar regio en
grootte steden.

Zie ‘Rapportage Sport 2014’ van het SCP.

1, 2, 3

Sportterreinen

√

Instrumenten
Wat wordt gemeten?

Het instrument

Openbaar?

Duurzaamheid sportvelden en monitoring kunstgrasvelden.

Zie: Kiwa ISA Sport.

X

Ruimte-instrument, o.a. inzicht in (toekomstige) behoefte
aan sportaccommodaties.

Mulier Instituut, zie ook het handboek Sportaccommodaties van NOC*NSF

X

Toegankelijkheid sportaccommodaties voor mensen met een
beperking.

App Sportdrempelvrij van Uniek Sporten.

√

9. Sport en Onderwijs
Zowel het voor-, tijdens- en naschools sportaanbod is op dit thema van toepassing. Denk aan doelstellingen over de kwantiteit
en kwaliteit, beweegmanagement, Sportieve en Gezonde scholen, het verminderen van schooluitval en schoolsport/naschoolse
sportieve opvang.

Databronnen
Wat wordt gemeten?

Bron

Niveau

Doelgroep

Bewegen op school (gymles, actief transport,
buitenspelen) en bewegen buiten school.

Leefstijlmonitor van CBS en RIVM.

1

4 jaar en ouder

√

Kwaliteit bewegingsonderwijs, zoals
lesomvang, leerkrachten, accommodatie,
onderwijskwaliteit, schoolsport en externe
samenwerking.

Monitor School en Sport van het Mulier
Instituut.

1

Primair, voortgezet,
speciaal onderwijs en
praktijkonderwijs

√

Beleid, aanbod en plannen gezonde leefstijl
mbo-scholen.

Monitor Gezonde leefstijl in het mbo van
DSP-groep.

1

Mbo-instellingen

Voortgang ontwikkeling kind (lichamelijk).

Leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs.

1,4

Kinderen (0-17 jaar)

√

Schooluitval bij kinderen.

Kinderen in Tel; vraag een uitgebreid
gemeentelijk rapport op voor 7 1.000,-.

1, 2, 4, 5

Kinderen (4-12 jaar)*

√

Ziekte en verzuim op school.

De Kindermonitor van GGD’en, RIVM en CBS;
vraag data van gemeente op bij GGD-regio.

3, 4

Kinderen en jongvolwassenen (0-25 jaar)

√

Gezinssituatie, wonen en veilig opgroeien,
onderwijs, arbeid, alcoholgebruik en gezondheid, criminaliteit en jeugdzorg.

Jeugdmonitor, zie ook CBS.

1,4

Volwassenen (0-25 jaar)

√

7

Openbaar?

Scholen zelf

10. Sport en bewegen in de openbare ruimte
Dit thema heeft betrekking op de sport- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte. Denk aan doelstellingen als sport- en
speelmogelijkheden bij de (her)inrichting van de openbare ruimte (3%-norm), meenemen van sport en sportieve recreatie bij de
invulling van streek- en bestemmingsplannen, onderhoud openbare recreatievoorzieningen en toegankelijkheid en bereikbaarheid van natuurgebieden.

Databronnen
Wat wordt gemeten?

Bron

Niveau

Doelgroep

Openbaar?

Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving, bestaande uit zes deelindicatoren (zie
methoden).

Mulier Instituut, data op Sport op de kaart.

1, 4

Publieke ruimte in een
gemeente

√

Tijd die kinderen buiten spelen, mate van
kindvriendelijke omgeving en belemmeringen om buiten te spelen.

De Kinder- en Jeugdmonitor van GGD’en,
RIVM en CBS; vraag data van gemeente op bij
GGD-regio.

3, 4

Kinderen (4-12 jaar) en
jeugd (12-19 jaar)*

√

Geluids- en geurhinder in de omgeving.

Gezondheidsmonitor van GGD’en, RIVM
en CBS; vraag data van gemeente op bij
GGD-regio.

1, 3, 4

Volwassenen (19-65 jaar)
en ouderen (65 jaar en
ouder)*

√

Leefbaarheid in buurten en wijken.

Zie ‘maatschappelijke waarde van sport’
onder leefbaarheidsmonitor, omnibus
enquête. Monitor wordt niet in elke
gemeente gehouden.

1,4 (evt. 5)

Volwassenen (19-65 jaar)

Verschilt per
gemeente

Instrumenten
Wat wordt gemeten?

Het instrument

Openbaar?

Beweegvriendelijkheid in een buurt, wijk of dorpskern.

BVO scan van Kenniscentrum Sport en DSP-groep, wordt door gemeenten
zelf uitgevoerd.

Verschilt per
gemeente

Sterke en zwakke punten buurt/wijk/dorpskern wonen en
leven.

Leefplekmeter van Pharos en Platform 31, wordt door gemeenten zelf
uitgevoerd.

Verschilt per
gemeente

Verkenning welke sportief te gebruiken openbare ruimten
beschikbaar zijn, hoe deze gebruikt worden en hoe deze (nog)
geschikter gemaakt kunnen worden.

Verkenning ruimteonderzoek door het Mulier Instituut.

X

* De doelgroep kinderen en jeugd is niet landelijk afgestemd met de GGD’en, waardoor niet elke GGD de kinder- of jeugdmonitor aanbiedt. Raadpleeg uw
regionale GGD om af te stemmen welke data beschikbaar zijn. Hierbij is soms onderscheid mogelijk tussen het hebben van een beperking en/of de
sociaaleconomische status van inwoners. De jeugdmonitor is voor 14 regio’s beschikbaar, waarvan 9 GGD’en ook data op lokaal niveau aanbieden.

COLOFON
Deze publicatie is bedoeld voor gemeentelijke ambtenaren en wethouders die zich beleidsmatig bezighouden met sport en bewegen.
Dit overzicht van databronnen en meetinstrumenten is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.
Auteurs: Anouk Brandsema (Mulier Instituut) & Anneke Hiemstra (Kenniscentrum Sport).
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