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Overziicht belangrrijkste uitkomsten
In het najaar van 2012 is de sportparticip
patie van be
ewoners van
n de gemeeente ’s-Herto
ogenbosch
onderzzocht. Het onderzoek is gehouden o
onder bewoners van 18
8 tot 84 jaarr. Er is onder andere
gekeke
en naar de sportparticipa
s
atie op basiss van verschillende achtergrondken merken, de mate van
sporten
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eningen en ssport gerela
ateerd aan
gezond
dheid van sp
porters en niet-sporters. Doel van he
et onderzoek
k is het inzicchtelijk maken wie aan
sportacctiviteiten deelnemen, wa
aar en op we
elke wijze dit gebeurt. Me
et de uitkomssten van dit onderzoek
o
kan de
e afdeling Sport
S
en Rec
creatie van de gemeente ’s-Hertogenbosch haaar beleid waar
w
nodig
aanpasssen.
participatie: 71% van de
e inwoners s
sport minim
maal één kee
er per maand
d
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 Het aandeel sporters (71%)
(
in 20 12 in de gemeente ’s-Hertogenboscch is licht ge
estegen in
g met 2010 (68%). Voo
oral de groepen inwonerrs met de aachtergrondk
kenmerken
vergelijking
laag opgele
eiden, ouderren (65+ jaarr), laag- en midden
m
inkom
men dragen bbij aan deze stijging.
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wijk. In 2012
2 is de sportparticipatie in Rosmalen Zuid en
 De sportpa
Empel het hoogst mett 81%. Het laagst in No
oord (66%) en de Maasspoort (65%). Zie ook
onderstaan
nde figuur me
et hierin de ssportparticipa
atie naar wijk
k uitgesplitst..
nwoners tuss
sen 18-49 ja
aar, autochto
one Nederlan
nders, hoog opgeleiden, inwoners
 Mannen, in
met een ho
oog inkomen
n en inwonerss met een ge
ezond gewicht sporten reelatief meer. Dit was in
2010 ook al
a zo.
e jaren is fittness condittie (31%) de
e populairstee sport, gev
volgd door
 Net als in voorgaande
n hardlopen/jo
oggen/trimm
men (20%).
fitness kraccht (20%) en
d inwoners van ’s-Herto
ogenbosch behaalt
b
zowe
el in de zom
mer als in de winter de
 35% van de
beweegnorrm.
s
atie inwonerss gemeente ’s-Hertogenb
’
bosch naar w
wijk
Figuur:: Overzicht sportparticipa
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Sportvereniging: individualisering neemt verder toe
 Het alleen, ongeorganiseerd sporten is toegenomen tot 42% in 2012 (in 2010 was dit 40%).
Het zelf organiseren, in groepsverband sporten is licht toegenomen tot 26%. In 2010 was dit
aandeel nog 23%.
 Net als in 2010, sporten in 2012 vooral mannen, inwoners tussen 18-49 jaar, autochtone
Nederlanders, hoog opgeleiden, inwoners met een hoog inkomen en inwoners met een
gezond gewicht relatief meer in verenigingsverband dan andere inwoners.
 Driekwart van de inwoners vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn om te sporten en te
bewegen in verenigingsverband binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Sportvoorziening: Ruim 7 op de 10 inwoners is tevreden
 Van de inwoners is 71% tevreden over de sportvoorzieningen. Het percentage (ruim)
voldoende/ goed is in 2012 licht afgenomen ten opzichte van 2010.
 De mogelijkheden om te sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt door bijna 60% als
(ruim) voldoende beoordeeld. Het aandeel (ruim) voldoende is in 2012 licht gestegen ten
opzichte van 2010.
 In 2012 geeft 39% aan een bepaald soort sportvoorziening te missen. Meest genoemde
sportvoorzieningen die vooral gemist worden, zijn sportvoorzieningen om te kunnen sporten
in de openbare ruimte en sportvoorzieningen speciaal gericht op een bepaalde tak van sport.
Daarnaast geeft 31% aan geen sportvoorzieningen te missen en 30% weet het niet of heeft
geen mening.
Sport & Welzijn: negen op de tien sporters heeft (zeer) goede tot uitstekende gezondheid
 Van de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch geeft 85% aan een (zeer) goede tot
uitstekende gezondheid te hebben. Een lichte toename ten opzichte van voorgaande jaren.
 Inwoners uit de gemeente ’s-Hertogenbosch weten in ruim de helft van de gevallen waar ze
(waarschijnlijk) terecht kunnen voor informatie over sport en bewegen. Ten opzichte van
2010 is dit aandeel licht afgenomen.
 Van de inwoners geeft 38% aan wel eens aan vrijwilligerswerk te doen. Van deze vrijwilligers
geeft 29% aan vrijwilligerswerk op het gebied van sport te doen. In 2010 was dit ook al de
meest genoemde vorm van vrijwilligerswerk.
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1.

Inleiding

1.1
Aanleiding en doel
In het najaar van 2012 heeft de afdeling Onderzoek en Statistiek voor de zesde keer onderzoek
gedaan naar de sportparticipatie van de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het
onderzoek is gedaan in opdracht van de afdeling Sport en Recreatie. Doel van het onderzoek is het
inzichtelijk maken wie aan sportactiviteiten deelnemen, waar en op welke wijze dit gebeurt. Met de
uitkomsten van dit onderzoek kan de afdeling Sport en Recreatie haar beleid monitoren en eventueel
bijsturen.
Het onderzoek is wederom gedaan volgens de landelijke Richtlijn Sportonderzoek (RSO). In deze
richtlijn zijn afspraken gemaakt over de (basis)vraagstelling van onderzoek naar sportdeelname en de
presentatie van de gegevens1. Binnen het kader van dit onderzoek onderscheiden sporters zich van
niet-sporters door minimaal maandelijks te sporten. In het rapport is vermeld wanneer dit van
toepassing is. Daarnaast kan er eenvoudig vergeleken worden met onderzoeken uit het verleden. Het
onderzoek is eerder uitgevoerd in 2001, 2004, 2006, 2008, 2010 en 2012.

1.2
Methodiek
In het najaar van 2012 zijn 10.250 vragenlijsten verstuurd naar inwoners van de gemeente ’sHertogenbosch tussen de 18 en 84 jaar. In totaal hebben 2.104 mensen de vragenlijst ingevuld; de
respons is dus 21%. Voor het verzamelen van de gegevens is gebruik gemaakt van een vragenlijst
die, zowel schriftelijk als digitaal, ingevuld kon worden. Uiteindelijk zijn er in totaal schriftelijk 423
vragenlijsten ingevuld en digitaal zijn er 1.681 ingevuld.
De resultaten van het onderzoek naar sportparticipatie 2012 worden gerapporteerd naar de twaalf
wijken van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarnaast zijn er vier aandachtsgebieden apart
meegenomen. Het gaat om de volgende gebieden: Bartjes/Eikendonkplein/Hofstad, Hambaken,
Boschveld/Deuteren en Schutskamp/Kruiskamp. Daarnaast zijn de uitkomsten van eerdere
onderzoeken (jaren 2008 en 2010) meegenomen. Hierdoor is het mogelijk de uitkomsten voor de
gemeente als geheel te vergelijken door de jaren heen.
Om over- of ondervertegenwoordiging van een bepaald gebied, leeftijd of geslacht te voorkomen,
worden de uitkomsten gewogen. Hierdoor worden alle uitkomsten evenredig meegenomen in de
totale analyse en ontstaat er op die manier een nauwgezetter beeld voor de gemeente ’sHertogenbosch.
Mochten uitkomsten significant verschillen met de vorige meting dan is dit bij de beschreven
ontwikkeling in de tekst expliciet vermeld. In de tabel zal dit worden aangegeven met een pijltje naar
boven (significant toegenomen) of beneden (significant afgenomen).
1.3
Leeswijzer
In dit onderzoek worden verschillende aspecten met betrekking tot sporten in ’s-Hertogenbosch
beschreven. Na dit inleidende hoofdstuk komt in hoofdstuk 2 de sportparticipatie aan bod. Onder
meer de achtergrondkenmerken, de top 10 van meest populaire sporten en de beweegnorm worden
in dit hoofdstuk behandeld. In hoofdstuk 3 wordt er ingegaan op sporten in verenigingsverband,
waarbij inzichtelijk wordt welke groepen inwoners dit vooral doen én of de huidige mogelijkheden om
in verenigingsverband te sporten toereikend zijn. De tevredenheid met de kwaliteit van
sportvoorzieningen en mogelijkheden om te sporten in de openbare ruimte wordt beschreven in
hoofdstuk 4. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 de invloed van sport op het welzijn van mensen
beschreven. Hier wordt onder meer de vraag beantwoord of sporters zich gezonder voelen en waar
ze terecht kunnen voor informatie over sport en bewegen.

1

Zie voor meer informatie over de RSO-richtlijn: http://www.mulierinstituut.nl/projecten/monitoringprojecten.html
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2.

Sportparticipatie

Het is vvoor de gem
meente ’s-Hertogenbosch
h van belang om inzicht te
t verkrijgen in de sportp
participatie
van de
e bevolking én hoe dez
ze zich de a
afgelopen ja
aren heeft ontwikkeld.
o
S
Sportparticipa
atie wordt
gedefin
nieerd volgens de Richtlijn Sportdee
elname (RSO
O): het aanttal respondeenten dat minimaal 12
n.
keer (m
maandelijks) per jaar sport ten opzich
hte van het to
otale aantal respondenten
r

2.1

Sportparticipatie gem
meente ’s-He
ertogenbosc
ch

In 2012
2 sport 71%
% van de bew
woners van de gemeentte ’s-Hertoge
enbosch minnimaal maan
ndelijks. In
2010 w
was dit aande
eel sporters 68%. Het pe
ercentage va
an 2012 is ge
elijk aan dat van 2006. In de jaren
2004 e
en 2001 lag het
h percentag
ge iets onde
er dit niveau. Ter vergelijk
king: het landdelijk gemidd
delde voor
sportpa
articipatie is volgens het laatst beken de cijfer 65%
% (data 2008
8).
Figuur 2.1: Aandee
el sporters in de gemeentte ’s-Hertoge
enbosch, 200
01-2012
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2.2

Sportparticipatie uitge
esplitst naa
ar gebied

In 2012
2 was de sportparticipatie in Rosmal en Zuid en Empel
E
het ho
oogst met 811%. Dit wil zeggen dat
ruim 4 op de 5 bew
woners uit de
eze wijken miinimaal maandelijks sporrt. In 2010 w
was de sportp
participatie
in Rossmalen Zuid ook het ho
oogst. Ten o
opzichte van
n het gemidd
delde van hheel ’s-Herto
ogenbosch
scoren de meeste wijken minim
maal gelijk off beter dan het
h gemiddelde van 71%
% (aangegeve
en met de
grijze llijn in figuur 2.2). De wijken Rosma
alen Noord (66%),
(
Noorrd (65%) en de Maaspo
oort (65%)
scoren onder het gemiddelde van ’s-Hertog
genbosch.
Het aandachtsgebied Boschvelld/Deuteren vvalt positief op
o met een aandeel
a
sporrtparticipatie van 75%.
Aandacchtsgebied De Hambak
ken valt in n
negatieve ziin op. 55% van de inw
woners zegt minimaal
maand
delijks te sporten.
De sportparticipatie voor de gemeente ’ s-Hertogenb
bosch door de tijd heenn is al beh
handeld in
hoofdsstuk 2.1. Aa
anvullend ka
an opgemerkkt dat de percentages
p
minimaal w
wekelijks en minimaal
maand
delijks sporten door de jarren heen lich
ht zijn toegen
nomen.
Daarna
aast is het opvallend
o
da
at ruim de h
helft van de bewoners van
v
Rosmaleen Zuid (56%
%) en het
aandacchtsgebied Bartjes/Eiken
B
ndonkplein/H
Hofstad (55%
%) minimaal wekelijks
w
spoort. Dit aand
deel is het
laagst in Noord (31
1%). Aandac
chtsgebied D
De Hambaken (33%) scoort ook laagg. De Hamba
aken ligt in
de wijkk Noord en deze lage sco
ores hebben,, uiteraard, in
nvloed op elk
kaar.
articipatie naar gebied
Figuur 2.2: Sportpa
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2.3

Sportparticipatie naar achtergrondkenmerken

Behalve verschillen tussen de wijken en aandachtsgebieden, zijn er ook verschillen in
sportparticipatie naar achtergrondkenmerken te ontdekken. Net zoals in 2010 (en 2008) bevinden
zich in 2012 onder mannen, inwoners tussen 18-49 jaar, autochtone Nederlanders, hoog opgeleiden,
inwoners met een hoog inkomen en inwoners met een gezond gewicht relatief meer sporters
(minimaal maandelijks) dan bij andere groepen inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Naast de huidige stand van zaken is ook te zien in welke groepen de sportparticipatie het meest is
veranderd ten opzichte van 2010. Ten opzichte van 2010 zijn alle percentages, uitgesplitst naar
achtergrondkenmerken van de groepen inwoners, gelijk gebleven of (licht) gestegen. Met
uitzondering van laag opgeleiden zijn de verschillen in percentages niet significant.
Het meest opvallend, naast de significante stijging van laag opgeleiden, is de stijging van de
sportparticipatie onder ouderen (65+ jaar); het aandeel oudere sporters is toegenomen van 52% naar
58%. Daarnaast is de stijging van de sportparticipatie van inwoners met een laag- en midden
inkomen ook opvallend te noemen. De stijging van de te lichte inwoners wordt buiten beschouwing
gelaten vanwege het lage aantal respondenten.
Figuur 2.3: Percentage sporters naar achtergrondkenmerken (minimaal maandelijks)
Kenmerk
2012
2010
Man
74%
70%
Geslacht
Vrouw
69%
66%
18-49 jaar
77%
73%
Leeftijd
50-64 jaar
66%
64%
65+ jaar
58%
52%
Autochtonen
73%
70%
Etniciteit
Westerse allochtonen
71%
69%
Niet-westerse allochtonen
51%
47%
Laag
56%
47%
Opleiding
Midden
72%
72%
Hoog
81%
80%
Laag
58%
53%
Netto inkomen
Midden
72%
67%
Hoog
81%
81%
Te licht2
69%
47%
BMI
Gezond gewicht
76%
73%
Overgewicht
69%
67%
Ernstig overgewicht
52%
48%
Totaal
’s-Hertogenbosch
71%
68%

2008
70%
66%
70%
65%
54%
72%
63%
48%
50%
72%
78%
50%
67%
79%
62%
74%
64%
50%
68%

= significante stijging t.o.v. vorige meting

2

Het percentage is gebaseerd op 30 respondenten; dit aantal is te laag om uitspraken over te doen. Volledigheidshalve is het
wel opgenomen in de tabel.
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2.4

Top 10 van
n populairstte sporten

Net a
als in voo
orgaande ja
aren is fitn
tness condiitie de po
opulairste ssport, gevo
olgd door
hardlop
pen/joggen/tr
trimmen en fitness
f
krach
ht. Fitness co
onditie is ten
n opzichte vaan 2010 en 2008 licht
gestegen; van 30%
% naar 31%. Fitness kraccht is relatief het meest ge
estegen; vann 16% in 201
10 tot 20%
in 2012
2. Ook het aa
andeel zwem
mmers is lichtt gestegen; van
v 10% in 2010
2
naar 122% in 2012.
De ove
erige sporten
n uit de top 10
1 zijn (nage
enoeg) gelijk gebleven qu
ua aandeel teen opzichte van 2010.
Ten op
pzichte van 2010
2
is aerob
bics/ steps uiit de top 10 gevallen
g
en is golf (weer)) teruggekee
erd in deze
top 10 van meest fa
avoriete sporten.
avoriete sporrten
Figuur 2.4: De top tien meest fa
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2.5

Beweegno
orm

Beweg
gen is belang
grijk voor een goede gezzondheid. Om dit te metten is de bew
weegnorm ontwikkeld.
o
Je vold
doet aan de beweegnorm
m wanneer je
e minimaal vijf dagen perr week een hhalf uur matig
g intensief
beweegt. Onder matig intensieff bewegen vvallen activite
eiten waardoor de ademhhaling en hartslag licht
gaan sstijgen, zoals fietsen, goed doorstappe
en, het gras maaien, trap
plopen, danssen, etc.
egnorm zom
mer en winte
er
Bewee
In 2012
2 voldoet de
e helft van de
d inwoners van de gem
meente ’s-He
ertogenboschh in de zomer aan de
beweegnorm. In de
d winter is dit percenta
age lager; dan wordt de
e beweegno rm door 36%
% van de
inwone
ers behaald. De percenta
ages in 2010 en 2008 lag
gen rond hetz
zelfde niveauu.
egnorm tota
aal
Bewee
In totaal blijkt 35%
% van de inw
woners van de gemeentte ’s-Hertoge
enbosch (zoowel sporters
s als nietsporterrs) de bewee
egnorm zowe
el in de zome
er als in de winter
w
te hale
en. In 2010 w
was dit 37% en
e in 2008
was ditt eveneens 35%.
3
Sportp
participatie en
e beweegn
norm
Er is een verschil te zien in
n het behale
en van de beweegnorm
m tussen spporters (die minimaal
maand
delijks sporte
en) en niet-s
sporters (die niet of nauw
welijks sportten). Ruim dde helft (54%
%) van de
in de zomerr tegen 40% van de niet--sporters. Oook in de wintter blijkt er
sporterrs haalt de beweegnorm
b
een ve
erschil te ziijn in het behalen
b
van de beweeg
gnorm tusse
en sporters en niet-spo
orters. De
beweegnorm voor sporters is 38% en nie
et-sporters is 32%. Dez
ze percentagges komen nagenoeg
overee
en met die van 2010. Allleen in 2008
8 is er een uitzondering
u
zichtbaar; ddaar is het percentage
sporterrs en niet-spo
orters in de winter
w
nagen
noeg gelijk.
Figuur 2
2.5: Sportpartiicipatie en hett behalen van de beweegno
orm zomer en winter
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Leeftijdsgroep en beweegnorrm
Als we de beweegn
norm uitsplits
sten naar lee
eftijdsgroep, zien we ook
k hier verschhillen. Inwone
ers van 18
tot en m
met 64 jaar voldoen
v
in vergelijking m
met inwoners
s van 65 jaarr en ouder (oouderen) vak
ker aan de
beweegnorm, zowe
el in de zom
mer als winte
er. In onders
staande figuur is voor d e volledighe
eid ook de
vergelijjking met ’s-Hertogenbos
sch gemidde
eld meegenomen.
In 2012
2 behaalt ruim de helft (5
51%) van de
e inwoners va
an 18 tot en met 64 jaar de beweegn
norm in de
zomer.. De beweeg
gnorm in de zomer
z
wordt door 46% van
v de ouderren behaald. Ook in de winter
w
blijkt
er een verschil te zijn
z in het be
ehalen van d e beweegno
orm tussen in
nwoners vann 18 tot en met
m 64 jaar
en oud
deren. De bew
weegnorm voor
v
inwonerss van 18 tot en met 64 jaar is 37% enn voor ouderen 31%.
Het aandeel 18 – 64
6 jarigen dat in de zome
er de beweeg
gnorm haalt, komt (nagennoeg) overee
en met dat
van vo
oorgaande ja
aren. Het aa
andeel 18 – 64 jarigen dat deze be
eweegnorm in de winter haalt, is
afgeno
omen van 40%
4
(2010) naar 37% (2012). He
et aandeel 65-plussers dat voldoe
et aan de
beweegnorm in de zomer óf in de winter, is door de jare
en heen licht afgenomen..
Figuur 2.6: Leeftijd
dsgroep en he
et behalen va
van de bewee
egnorm zome
er en winter
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3.

Sportveren
niging

Sporters kunnen hun sportt beoefene n op vers
schillende manieren.
m
B
Bijvoorbeeld bij een
sportve
ereniging off sportclub, of als dee
elnemer aan
n een evene
ement, zoalls een sporrtvakantie,
bedrijfsssport of een
n georganise
eerd toernoo
oi. Een sportter kan ook ongeorganisseerd sporten. Dit kan
alleen, maar ook in
n groepsverb
band. We sp
preken in hett vervolg van
n ‘gebonden’ (als lid of deelnemer)
en ‘ong
gebonden’ sporters (ongeorganiseerd
rd of zelf geo
organiseerd). Iemand kann zowel geb
bonden als
ongebo
onden sporte
en.

3.1

Ongebond
den en gebo
onden sporte
en

Het aa
andeel onge
ebonden sp
porters is te
en opzichte van 2010 toegenomenn. Zowel het alleen,
ongeorrganiseerd sporten
s
als zelf georga
aniseerd, in groepsverba
and sporten is toegeno
omen. Het
tot 42% in 22012. De trend van de
aandee
el sporters dat alleen, on
ngeorganisee
erd sport is toegenomen
t
individu
ualisering lijkt daarmee door te ze
etten. De top
p 10 van de
e meest favvoriete sportten (zoals
beschrreven in het vorige hoofd
dstuk) bestaa
at ook voora
al uit sporten
n die individuueel beoefen
nd kunnen
worden
n. Het zelf ge
eorganiseerd
d, in groepsvverband sporten is licht toegenomen tot 26%. In 2010 was
dit aandeel nog 23%
%.
Het aa
andeel sporte
ers in comme
ercieel verba
and is licht to
oegenomen tot
t 29%; in 22010 was dit 28%. Het
aandee
el sporters in
i ander verrband is in 2012 gesteg
gen tot 20%
%; in 2010 w
was dit 18%
%. Van de
gebond
den sporten is alleen het aandeel sp
porters in ve
erenigingsverrband licht aafgenomen to
ot 31%. In
2010 w
was dit 33%.
s dat in (on)g
gebonden ve
erband sport (meer antwooorden moge
elijk)
Figuur 3.1: Percenttage sporters
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3.2

Sporten in verenigingsverband naar achtergrondkenmerken

Voor de gemeente is het van belang inzicht te krijgen welke groepen inwoners in verenigingsverband
sporten. Daarom wordt er aan de hand van achtergrondkenmerken gekeken of er verschillen bestaan
wat sporten in verenigingsverband betreft. Net als in 2010 (en 2008) sporten vooral mannen,
inwoners tussen 18-49 jaar, autochtone Nederlanders, hoog opgeleiden, inwoners met een hoog
inkomen en inwoners met een gezond gewicht relatief meer in verenigingsverband dan andere
groepen inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
In figuur 3.2 is af te lezen in welke groepen het sporten in verenigingsverband het meest is veranderd
ten opzichte van de vorige meting in 2010. De meeste percentages van de verschillende groepen
inwoners zijn (licht) gedaald. Ook het totaal voor de gemeente ’s-Hertogenbosch is licht gedaald. Dit
wil zeggen dat inwoners over het algemeen minder zijn gaan sporten in verenigingsverband.
De groep inwoners die sporten in verenigingsverband met een midden opleiding én de groep
inwoners met een hoog inkomen zijn significant afgenomen. De groep inwoners met een ernstig
overgewicht is afgenomen van 27% tot 20%. Ook de groep niet-westerse allochtonen is afgenomen
van 23% in 2010 tot 18% in 2012.
Alleen de groep inwoners die sporten in verenigingsverband met een laag inkomen is gestegen. De
groep inwoners die te licht zijn laten we buiten beschouwing vanwege de lage absolute aantallen
respondenten in die groep.
Figuur 3.2: Percentage sporten in verenigingsverband naar achtergrondkenmerken
Kenmerk
2012
2010
Man
36%
40%
Geslacht
Vrouw
26%
28%
18-49 jaar
35%
39%
Leeftijd
50-64 jaar
28%
30%
65+ jaar
21%
23%
Autochtonen
32%
36%
Etniciteit
Westerse allochtonen
26%
27%
Niet-westerse allochtonen
18%
23%
Laag
24%
21%
Opleiding
Midden
30%
39%
Hoog
36%
40%
Laag
23%
23%
Netto inkomen
Midden
32%
33%
Hoog
36%
43%
Te licht3
32%
26%
BMI
Gezond gewicht
34%
34%
Overgewicht
28%
32%
Ernstig overgewicht
20%
27%
Totaal
’s-Hertogenbosch
31%
34%

2008
38%
29%
37%
31%
22%
37%
30%
15%
23%
34%
40%
24%
30%
44%
31%
35%
32%
21%
33%

= significante daling t.o.v. vorige meting

3

Het percentage is gebaseerd op 30 respondenten; dit aantal is te laag om uitspraken over te doen. Volledigheidshalve is het
wel opgenomen in de tabel.
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3.3

Tevredenh
heid over mo
ogelijkhede
en om te spo
orten in vere
enigingsverb
rband

Driekw
wart van de inwoners van
v
de gem
meente ’s-He
ertogenbosch
h vindt dat er (ruim) voldoende
v
mogelijjkheden zijn
n om te sporten en te b
bewegen in verenigingsverband binnnen de gem
meente ’sHertogenbosch. Ne
egen procen
nt geeft aan deze mogeliijkheden onv
voldoende tee vinden en 16% weet
het nie
et of heeft ge
een mening.. Deze perce
entages zijn nagenoeg gelijk
g
aan dee meting in 2010.
2
Ten
doende lichtt verbeterd.
opzichtte van 2008 is het aande
eel (ruim) vold
enheid over de mogelijkh
heden om te sporten en te
t bewegen iin vereniging
gsverband
Figuur 3.3: Tevrede
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4.

Sportvoorrziening

Om te kunnen spo
orten maken mensen vee
elal gebruik van
v voorzien
ningen. Naasst de aanwez
zigheid en
het gebruik van sp
portvoorzieningen, speeltt de kwaliteit van deze voorzieninge
v
en een belan
ngrijke rol.
Aan de
e inwoners van de gem
meente ’s-He
ertogenbosch
h zijn daaro
om vragen ggesteld die betrekking
b
hebben
n op de mo
ogelijkheden om te sporrten in de openbare
o
ruimte en oveer de kwalite
eit van de
sportvo
oorzieningen
n.

4.1

Tevredenh
heid kwaliteit sportvoorrzieningen

Ruim 7 op de 10
0 inwoners van
v
de gem
meente ’s-He
ertogenbosch
h beoordeeltt de kwalite
eit van de
sportvo
oorzieningen
n in de geme
eente als (ruiim) voldoend
de of goed. Zes
Z procent vvan de inwo
oners vindt
de kwa
aliteit matig to
ot onvoldoen
nde, terwijl biijna een kwa
art (23%) aan
ngeeft het nieet te weten.
Het percentage (ruim) voldoend
de/ goed in 2
2012 is licht afgenomen
a
ten opzichte van 2010, maar
m
hoger
dan in 2008.
Figuur 4.1: Tevrede
enheid over de kwaliteit vvan sportvoo
orzieningen

4.2

Tevredenh
heid over mo
ogelijkhede
en om te spo
orten in open ruimte

ogelijkheden om te spo
orten en bew
wegen in de openbare ruimte binnnen de gem
meente ’sDe mo
Hertogenbosch wo
ordt door bijn
na 60% van de inwoners
s als (ruim) voldoende bbeoordeeld. Een kwart
van de
e inwoners beoordeelt
b
de
d mogelijkh
heden om te
e sporten in de openbarre ruimte als
s matig of
onvoldoende. Zeve
entien procen
nt de inwone
ers weet het niet
n of heeft geen meningg.
Het aandeel (ruim) voldoende is in 2012 (ve
erder) gesteg
gen ten opzic
chte van 20110 en 2008.
Figuur 4.2: Tevrede
enheid over de mogelijkh
heden om te sporten/bew
wegen in de oopenbare ruiimte
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4.3

Sportvoorrzieningen in
n beeld

In 2012 geeft 39%
% van de inwoners van de gemeen
nte ’s-Hertog
genbosch aaan een bepa
aald soort
sportvo
oorziening te
e missen. Da
aarnaast gee
eft 31% aan geen
g
sportvo
oorziening tee missen en 30% weet
het nie
et of heeft geen mening. Ten
T opzichte
e van 2010 is
s het aandee
el inwoners ddat sportvoorrzieningen
mist (liccht) gestege
en.
e bepaald soort sportvo
voorziening?
Figuur 4.3: Mist u een

oorzieningen
n die vooral gemist word
den, zijn spo
ortvoorzienin
ngen om te kunnen sporten in de
Sportvo
openba
are ruimte (1
15%) en sporrtvoorziening
gen speciaall gericht op een
e bepaaldee tak van sp
port (11%).
In 2010
0 waren dit ook
o de twee meest
m
genoe
emde antwoo
orden.

20

5.

Sp
port & Welzijn

Er worrdt veronderssteld dat spo
ortdeelname een positieff effect heeftt op de gezoondheid en het
h welzijn
van me
ensen. Om dit
d na te gaa
an zijn in 201
12 (net als in
n 2010 en 2008) vragenn over sport en welzijn
gecombineerd. Op
p deze manie
er is het mo
ogelijk om ee
en vergelijkin
ng te makenn in de tijd voor
v
onder
meer d
de gezondhe
eid van sporters. Daarnaa
ast wordt er in dit hoofds
stuk gekekenn naar de ma
ate waarin
mense
en weten waa
ar ze terechtt kunnen voo
or informatie over sport en
e bewegen, de mate wa
aarin sport
een roll speelt binne
en vrijwilligerrswerk en ho
oe vaak dit vrrijwilligerswe
erk gemiddeldd gedaan wo
ordt.

5.1

Gezondhe
eid sporters en niet-spo
orters

Van de
e inwoners va
an de gemee
ente ’s-Herto
ogenbosch geeft 85% aan een (zeer) goede tot uiitstekende
gezond
dheid te heb
bben. Een lic
chte afname ten opzichte
e van voorga
aande jaren.. Van de inw
woners die
sporten
n (minimaal 12 keer per jaar) geeft 9
90% aan ee
en (zeer) goe
ede tot uitsteekende gezo
ondheid te
hebben
n. Dit is in vergelijking met 2010 een lichte daling.
d
Van de niet-spoorters, dat wil
w zeggen
inwone
ers die mind
der dan 12 keer
k
per jaa
ar aan sportt doen, geefft 72% aan een (zeer) goede tot
uitsteke
ende gezond
dheid te hebb
ben. Een lich
hte daling ten
n opzichte va
an 2010 (en 2008).
ondheid, spoorters en niett-sporters
Figuur 5.1: Percenttage inwonerrs met (zeer)) goede/uitsttekende gezo
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5.2

Informatie
e over sport en bewegen
n

Ruim d
de helft van
n de inwone
ers uit de ge
emeente ’s-H
Hertogenbos
sch weet waaar ze (waa
arschijnlijk)
terechtt kunnen voo
or informatie over sport e
en bewegen. Ten opzichtte van 2010 een 2008 is dit
d aandeel
afgeno
omen. Dertien procent we
eet niet waa
ar men terech
ht kan voor informatie, m
maar zou dit wel willen
weten. Een lichte stijging ten opzichte va
an 2010. On
ngeveer 1 op de 3 inwooners geeft aan geen
behoeffte te hebben
n aan inform
matie over sp
port en bewe
egen. Dit perrcentage is tten opzichte van 2010
licht afg
genomen.
cht kunt voorr informatie over
o
sport en
n bewegen?
Figuur 5.2: Weet u waar u terec
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5.3

Vrijwilligerrswerk en sport

Aan de
e inwoners van
v de geme
eente ’s-Herttogenbosch is gevraagd óf, en zo jaa op welk ge
ebied men
wel ee
ens vrijwillige
erswerk doett. In totaal g
geeft 38% aan wel eens
s aan vrijwillligerswerk te
e doen. In
2010 w
was dit nog 33%.
3
Van de
eze vrijwillige
ers geeft 29%
% aan vrijwilligerswerk opp het gebied van sport
te doen
n. In 2010 was
w dit ook al
a de meest g
genoemde vorm
v
van vrijwilligerswerkk (32%). Dit geeft aan
dat spo
ort, naast hett zelf beoefenen ervan, o
ook op een ander
a
manier van maatscchappelijk belang is.
Van d
de sport vrrijwilligers geeft 61% vvan de inw
woners minimaal één keer per week
w
aan
vrijwillig
gerswerk op
p het gebied van sport te
e doen. Ten
n opzichte va
an 2010 (48 %) een flink
ke stijging.
Bijna 4
40% doet zelfs vaker dan
n één keer p
per week aa
an vrijwilligers
swerk in 20112. In vergelijking met
2010 iss dit percenta
age hoger; het percentag
ge was toen 34%.
In figuu
ur 5.3 is alle
een het huidige jaar 201 2 meegenom
men. Door andere
a
antwooordcategoriieën in de
vragen
nlijst van 2010
2
zijn niet alle a
antwoorden vergelijkbaa
ar. Sport komt wel voor als
antwoo
ordcategorie in beide vragenlijsten.
et u wel eenss aan vrijwillig
gerswerk?
Figuur 5.3: Op welkk gebied doe
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