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Kernindicator Definitie Databron   

Vitaal    

Beweeggedrag 

 

aandeel van de bevolking dat voldoende 

beweegt:  

op basis van combinorm  

op basis van beweegnorm 

Gezondheidsenquête 

 

 

 

Blessure-incidentie aantal blessures op basis van 1.000 uur 

sportbeoefening 

Gezondheidsenquête  

Sedentair gedrag aantal uren zitten gemiddeld per dag1 Gezondheidsenquête 

 

 

Meedoen    

Sportparticipatie 

 

 

 

 

Gehandicaptensport 

aandeel van de bevolking dat aan sport 

doet: 

maandelijks  

wekelijks  

 

aandeel van de mensen met een (fysieke) 

handicap dat: 

voldoende beweegt: combinorm en 

beweegnorm 

aan sport doet: maandelijks en wekelijks  

 

 

Vrijetijdsomnibus 

Gezondheidsenquête 

 

 

 

Gezondheidsenquête 

 

Vrijetijdsomnibus/ 

Gezondheidsenquête 

 

Clublidmaatschap 

 

aandeel van de bevolking/sporters dat lid 

is van een sportvereniging  

Vrijetijdsomnibus 

 

 

Vrijwilligerswerk aandeel van de bevolking dat maandelijks 

actief is als vrijwilliger in de sport  

Vrijetijdsomnibus  

Subjectieve 

beoordeling sport- 

en beweegaanbod 

aandeel van de bevolking dat tevreden is 

met sport en beweegaanbod in de buurt  

 

Vrijetijdsomnibus  

Bewegingsonderwijs het totaal aantal daadwerkelijk gegeven 

minuten bewegingsonderwijs PO en VO 

Mulier Instituut 

 

 

Veiligheid in de 

sport 

 

aandeel van de maandelijkse 

sporters/wedstrijdbezoekers:  

dat zich veilig voelt in sportomgeving  

dat wangedrag heeft meegemaakt  

Vrijetijdsomnibus 

 

 

 

Dopinggebruik 

breedtesport 

 

prevalentie dopinggebruik in de 

breedtesport  

 

Gezondheidsenquête  

Presteren    

Top-10 ambitie plaats van Nederland op de internationale 

medaillespiegel, Olympische sporten2 

Infostrada 

 

 

Top-10 ambitie 

gehandicaptensport 

plaats van Nederland op de internationale 

medaillespiegel, Paralympische sporten  

Infostrada 

 

 

Talentontwikkeling Plaats van Nederland op de internationale 

medaillespiegel, EJK’s en WJK’s 

 

Infostrada  

Ruimte    

Voorzieningenniveau dichtheid van sportvoorzieningen: 

sportaccommodaties per 10.000 inwoners 

bodemgebruik sportterreinen (ha) 

Mulier Instituut 

 

CBS 

 

Beweegvriendelijke 

omgeving 

dichtheid van beweegvoorzieningen: 

speelplekken, wandel/fietsroutes per 

10.000 inwoners 

bodemgebruik recreatie (ha) 

Mulier Instituut 

 

 

CBS 

 

 

Economie 

   

Sportfan 

 

aandeel van de bevolking dat sport volgt  

via media, wekelijks 

via bezoek, maandelijks 

Vrijetijdsomnibus 

 

 

Bruto binnenlands 

product sport 

sportgerelateerde toegevoegde waarde als 

aandeel van het totale BBP 

CBS  

Werkzaamheid in de 

sport 

 

aandeel werkzame personen in de sport CBS  

 

                                                      
1 Norm over ‘teveel zitten’ nader te bepalen, op basis van advies Gezondheidsraad 2016 
2 RMT, relatieve medailletabel, voor Olympische sporten op basis van Olympische Spelen en WK’s 
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Toelichting preferente databronnen  

De Gezondheidsenquête  (GE) van het CBS –ook wel bekend als Leefstijlmonitor- heeft 

ten doel om de monitoring op verschillende leefstijlonderwerpen integraal te volgen.  

De GE werkt met een jaarlijkse kernmodule en twee- of vierjaarlijkse verdiepende 

modules, zoals de beweegmodule en de middelenmodule. De monitor Ongevallen en 

bewegen in Nederland (Obin) wordt na 2014 afgerond.  

Daarnaast wordt de leefstijl inclusief sport en bewegen op gelijke wijze lokaal/regionaal 

gemeten in de Gezondheidsmonitor, een steekproef van GGD’en onder in totaal 370.000 

huishoudens. Het RIVM maakt van de Gezondheidsenquête en de GGD-monitor een 

landelijke analyse. 

De Vrijetijdsomnibus (VTO) van CBS/SCP is de opvolger van het AVO (Aanvullend 

Voorzieningengebruikonderzoek) dat in de periode 1979-2007 heeft gedraaid. AVO en 

VTO meten sport als vorm van vrijetijdsbesteding.  

De Sportsatellietrekening is een product van het CBS waarmee de sporteconomie wordt 

gevolgd. In 2012 is een sportsatellietrekening uitgebracht over de periode 2006-2010. In 

2015 volgt een nieuwe satellietrekening over de periode t/m 2012.Tevens levert CBS 

statistieken bijvoorbeeld over het bodemgebruik in Nederland ten behoeve van sport en 

recreatie. 

Het Mulier Instituut verricht metingen onder scholen (schoolleiders en vakleerkrachten) 

naar de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs. In 2013 is de nulmeting voor het 

Primair Onderwijs gedaan, in 2014 voor het Voortgezet Onderwijs en in 2015 volgt het 

Speciaal Onderwijs. Tevens beheert het Mulier Instituut een landelijke database met 

sport- en beweegvoorzieningen. 

Infostrada berekent doorlopend de positie van Nederland op de internationale 

medaillespiegel. 

 

Databron 

 

Context  Bronhouder en 

analyse 

Frequentie 

Vrijetijdsomnibus Sport in de vrije 

tijd/sociaal 

domein 

CBS/SCP 1x per 2 

jaar, vanaf 

2012 

Gezondheidsenquête Sport/bewegen 

en gezondheid 

CBS/RIVM 1x per jaar 

Beweegmodule van de 

Gezondheidsenquête 

Sport/bewegen 

en gezondheid 

CBS/RIVM 1x per 2 

jaar, vanaf 

2015 

Middelenmodule van 

de Gezondheids-

enquête 

Middelengebruik 

engezondheid 

CBS/RIVM 1x per 2 

jaar, vanaf 

2016 

Gezondheidsmonitor Sport/bewegen 

irt gezondheid 

GGD’en/CBS/RIVM 1x per 4 

jaar, vanaf 

2012 

Ongevallen en 

bewegen in NL 

Sport/bewegen 

irt gezondheid 

 

Ipsos/TNO 1x per jaar, 

t/m 2014 

Sportsatellietrekening Sport/bewegen 

en economie 

CBS 1x per 2-3 

jaar 

Monitor 

bewegingsonderwijs 

Sport/bewegen 

en onderwijs 

Mulier Instituut 1x per jaar3 

Database sport- en 

beweegvoorzieningen 

Sport/bewegen 

en ruimte 

Mulier Instituut doorlopend 

Monitor 

medaillespiegel 

Topsport Infostrada doorlopend 

    

                                                      
3 Afwisselend primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs 
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Overige databronnen 

Sportdeelname-index Sport in de vrije 

tijd 

Gfk/NOC*NSF Maandelijks  

KISS, ledenregistratie 

sportclubs 

Sport in de vrije 

tijd 

NOC*NSF Jaarlijks 

Nationaal 

sportonderzoek 

Sport in de vrije 

tijd 

Gfk/Mulier 2x per jaar 

 

Voor het bevragen van sportdeelname en beweeggedrag wordt zoveel mogelijk gewerkt 

met gestandaardiseerde vragenlijsten. Voor sportdeelname is de Richtlijn 

Sportdeelname-onderzoek (RSO) ontwikkeld. SCP, NOC*NSF, Mulier en diverse 

provincies/gemeenten hanteren de RSO. Echter door kleine aanpassingen in content of 

methodiek ontstaan toch verschillen in uitkomsten.  

 

Sport en bewegen in relatie tot gezondheid wordt bevraagd via de zogenaamde SQUASH-

lijst, een vragenlijst die vraagt naar beweegactiviteiten in de gemiddelde week waarvan 

sport onderdeel uitmaakt. 

 

De Gezondheidsraad buigt zich in 2016 over herijking van de beweegnorm. Mogelijk 

wordt de beweegintensiteit aangepast voor de verschillende doelgroepen (jeugd, 

volwassenen, ouderen). Ook wordt bezien of adviezen over het voorkomen van sedentair 

gedrag en spierversterkende oefeningen worden opgenomen.  


