KWETSBARE INWONERS

Sporten en
bewegen in
Utrechtse wijken
WAAROM INWONERS IN EEN KWETSBARE
POSITIE ZO LASTIG IN BEWEGING KOMEN
Tekst: Sandra van Maanen

Waarom voldoet een deel van de bevolking van de gemeente Utrecht niet aan de beweegnormen en
waardoor blijft sportdeelname bij inwoners in een kwetsbare positie achter? Op die vragen zocht het
onderzoeks- en adviesbureau DSP-groep in opdracht van de gemeente Utrecht antwoorden. In de
wijken Noordwest, Zuidwest en Overvecht gingen onderzoeker Ineke Deelen en haar collega Perihan
Özgül met inwoners en professionals in gesprek.
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“Doorverwijzen is de
crux. Het gebeurt, maar
nog lang niet door iedereen en evenmin altijd”

Sport & Beweegstimulering
Foto: Shutterstock
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Maarten van Ooijen, wethouder sport in Utrecht:
“Passend aanbod is niet altijd voldoende”
“Het onderzoek van DSP bevestigt het beeld dat we als gemeente al hadden:
Utrecht kent een grote verscheidenheid aan laagdrempelig sport- en beweegaanbod in de wijken. Samen met SportUtrecht ondersteunen we dit aanbod
en versterken en verstevigen we het waar nodig. Aan de andere kant blijft de
deelname aan sporten en bewegen bij sommige groepen achter. Passend aanbod
is niet altijd voldoende. Voor de groepen die het minst sporten en bewegen biedt
dit onderzoek inzicht in de achterliggende factoren om wel of juist niet mee te
doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om eenzaamheid, armoede of problemen met de
gezondheid. Die inzichten nemen we mee in gesprekken met professionals in de
wijk om met elkaar tot een nog betere aanpak te komen. En de extra buurtsportMaarten
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ontdekken waar ze enthousiast over zijn. In
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die ontdekkingstocht ligt een taak voor sleutelfiguren, ‘ambassadeurs’ en professionals
die de doelgroep en het sportaanbod in de
wijk goed kennen.”
Als ten slotte een keus wordt gemaakt tellen
variatie, laagdrempeligheid en omgevings-

“Traditionele
rolpatronen kunnen
deelname aan sport en
beweegactiviteiten in
de weg staan”

