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WIJKPROFIEL WERKGEBIED UTRECHT NOORDWEST/WEST 

 

Inleiding  

SportUtrecht formuleert regelmatig een beknopt beeld van de wijken/werkgebieden van 

Utrecht met betrekking tot het sporten en bewegen. Het geeft de stand van zaken aan de 

hand van de pijlers Cijfers, Kracht van de wijk en Relevante ontwikkelingen. Dit 

wijkprofiel is gericht op de doelgroep Jeugd en is afgestemd met relevante partners in de 

wijk zoals sportverenigingen, onderwijsinstanties, zorgpartners en buurtteams. Het betreft 

hier dus een gezamenlijk visie op het wijkprofiel. De wijkprofielen zijn te gebruiken in 

combinatie met een toelichtend adviesgesprek van de Beweegmakelaar Onderwijs & 

Sport. Deze kent de wijken en kan een toelichting geven op de vraag en behoefte in de 

wijk. Het wijkprofiel is opgemaakt met behulp van de beschikbare cijfers van Wistudata en 

de Volksgezondheidsmonitor Utrecht.   

 

1. Cijfers 

 

Noordwest 

 

Tabel 1: Demografische gegevens op wijk Noordwest: aantal jeugd 0 t/m 17 jaar  

Bron: Wistudata 2019 

Jongens en meisjes 
Noordwest 

2017 2018 2019 

Totaal aantal inwoners wijk 43216 43803 44579 

Jeugd 0 t/m 3 jaar 2103 2090 2145 

Jeugd 4 t/m 11 jaar 2952 2953 3056 

Jeugd 12 t/m 17 jaar 1770 1837 1878 

TOTAAL JEUGD 0 t/m 17 jaar 6825 6880 7079 

 

Tabel 2: Beweegnorm: elke dag minimaal 60 minuten matig intensief bewegen  

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018  

Beweegnorm Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   86% 77% 82% 

Noordwest 2017-2018 n.b. 70% 75% 

Noordwest 2015-2016  85% 77% 81% 

 

Tabel 3: Lidmaatschap sportvereniging  

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018  

Lidmaatschap  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   86% 81% 84% 

Noordwest 2017-2018 n.b. 68% 71% 

Noordwest 2015-2016  83% 67% 75%  

 

Tabel 4A: Overgewicht (incl. obesitas) Jeugd 

Bron: Volksgezondheidsmonitor Digitaal Dossier JGZ, 2013-2017 

Overgewicht (incl. obesitas) jeugd 2017  Overgewicht (incl. obesitas) 

Noordwest Groep 2 BO (5-6 jarigen)  12% 

Noordwest Groep 7 BO (10-11 jarigen)  22% 

Stedelijk Groep 2 BO (5-6 jarigen)    11% 

Stedelijk Groep 7 BO (10-11 jarigen)  14% 
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Tabel 4B: Overgewicht (incl. obesitas) Jongeren 

Bron: Volksgezondheidsmonitor Jeugdgezondheidszorg Utrecht 2014-2015 

Overgewicht (incl. obesitas) jongeren 2015 Overgewicht (incl. obesitas) 

Noordwest klas 2 VO (jaar 2015) 21% 

Stedelijk klas 2 VO (jaar 2015) 15% 

 

Tabel 5: Percentage leerlingen dat meer dan 60 minuten per dag buitenspeelt 

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018 

Buitenspelen  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   51% 34% 42% 

Noordwest 2017-2018 n.b. 44% 51% 

 

Tabel 6: Percentage kinderen dat elke week meedoet aan sport- of 

bewegingsactiviteiten na schooltijd 

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018 

Activiteiten na schooltijd  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   41% 41% 41% 

Noordwest 2017-2018 n.b. 52% 49% 

 

Tabel 7: Percentage kinderen dat vijf dagen per week lopend of fietsend naar 

school gaat  

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018 

School: lopen of fietsen  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   78% 80% 79% 

Noordwest 2017-2018 n.b. 62% 61% 

 

Conclusie cijfers Noordwest  

De Beweegnorm in Noordwest ligt onder het stedelijk gemiddelde. Jongens bewegen meer 

dan meisjes. Het percentage jongens en meisjes dat lid is van een sportvereniging is lager 

dan het stedelijke gemiddelde. Procentueel gezien zijn iets minder kinderen in Noordwest 

lid van een vereniging dan bij de vorige meting.   

Bij de kinderen uit groep 7 is het opvallend dat het percentage kinderen met overgewicht 

aanzienlijk hoger is dan het stedelijk gemiddelde. Er wordt door de jeugd in Noordwest 

meer buiten gespeeld dan stedelijk het geval is en het percentage kinderen dat deelneemt 

aan naschoolse sport- en beweegactiviteiten ligt iets hoger dan het stedelijke 

gemiddelde. Kinderen in Noordwest gaan minder vaak dan stedelijk vijf dagen per week 

lopend of met de fiets naar school. 
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West 

 

Tabel 1: Demografische gegevens op wijk West: aantal jeugd 0 t/m 17 jaar  

Bron: Wistudata 2019 

Jongens en meisjes 
West 

2017 2018 2019 

Totaal aantal inwoners wijk 29295 29357 29421 

Jeugd 0 t/m 3 jaar 1527 1513 1483 

Jeugd 4 t/m 11 jaar 2381 2385 2408 

Jeugd 12 t/m 17 jaar 1523 1421 1424 

TOTAAL JEUGD 0 t/m 17 jaar 5431 5319 5315 

 

Tabel 2: Beweegnorm: elke dag minimaal 60 minuten matig intensief bewegen  

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018  

Beweegnorm Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   86% 77% 82% 

West 2017-2018 93% 78% 85% 

West 2015-2016  88% 75% 82% 

 

Tabel 3: Lidmaatschap sportvereniging  

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018  

Lidmaatschap  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   86% 81% 84% 

West 2017-2018 84% 81% 82% 

West 2015-2016  87% 77% 82% 

 

Tabel 4A: Overgewicht (incl. obesitas) Jeugd 

Bron: Volksgezondheidsmonitor Digitaal Dossier JGZ, 2013-2017 

Overgewicht (incl. obesitas) jeugd 2017  Overgewicht (incl. obesitas) 

West Groep 2 BO (5-6 jarigen)  11% 

West Groep 7 BO (10-11 jarigen)  12% 

Stedelijk Groep 2 BO (5-6 jarigen)    11% 

Stedelijk Groep 7 BO (10-11 jarigen)  14% 

 

Tabel 4B: Overgewicht (incl. obesitas) Jongeren 

Bron: Volksgezondheidsmonitor Jeugdgezondheidszorg Utrecht 2014-2015 

Overgewicht (incl. obesitas) jongeren 2015 Overgewicht (incl. obesitas) 

West klas 2 VO (jaar 2015) 13% 

Stedelijk klas 2 VO (jaar 2015) 15% 

 

Tabel 5: Percentage leerlingen dat meer dan 60 minuten per dag buitenspeelt 

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018 

Buitenspelen  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   51% 34% 42% 

West 2017-2018 59% 38% 49% 
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Tabel 6: Percentage kinderen dat elke week meedoet aan sport- of 

bewegingsactiviteiten na schooltijd 

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018 

Activiteiten na schooltijd  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   41% 41% 41% 

West 2017-2018 45% 47% 46% 

 

Tabel 7: Percentage kinderen dat vijf dagen per week lopend of fietsend naar 

school gaat  

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018 

School: lopen of fietsen  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   78% 80% 79% 

West 2017-2018 86% 90% 88% 

 

Conclusie cijfers West   

In de wijk West is duidelijk te zien dat de leeftijdsgroep 4 t/m 11 jaar het grootste is. 

Verder zien we in wijk West dat de jongens meer voldoen aan de beweegnorm dan 

stedelijk het geval is. De meisjes zitten op het stedelijk gemiddelde. Het percentage 

kinderen en jongeren dat lid is van een sportvereniging is ongeveer gelijk aan het stedelijk 

gemiddelde. Hoewel dat percentage bij jongens licht gedaald is en bij meisjes licht 

gestegen. Het percentage kinderen met overgewicht is ongeveer gelijk aan het stedelijk 

gemiddelde, zelfs iets gunstiger voor groep 7 en klas 2.  

 

 

2. Kracht van de wijk: onderwijs, sportverenigingen en samenwerking 

 

De wijk Noordwest/west heeft een breed aanbod aan sportverenigingen. Er 

zijn teamsporten (o.a. voetbal, volleybal en American football/ flagfootball), individuele 

sporten (o.a. fitness, turnen, wandelen, dans, atletiek, yoga) en zelfverdedigingssporten 

(o.a. taekwon-do, judo en kickboksen). Daarnaast zijn er speeltuinen, verschillende 

playgrounds en parken die uitnodigen om te bewegen en mogelijkheden bieden voor 

laagdrempelig sportaanbod. 

  

De kracht van de wijk Noordwest/west zit in de samenwerking. Organisaties in de wijk 

zoeken elkaar steeds vaker op om gezamenlijke uitdagingen samen op te pakken. De 

wijkorganisaties vullen elkaar vanuit hun eigen sector (onderwijs, zorg, welzijn en 

sport) aan.   

Belangrijke partijen voor sport en bewegen in Noordwest/west:   

• Onderwijs: Bredeschool Ondiep & Zuilen Oost (3 scholen in ondiep en 3 in zuilen) 

het voortgezet onderwijs en de basisscholen die niet onder de koepel van de 

Bredeschool vallen, waaronder de scholen in West. 

• Welzijn: DOCK (sociaal makelorganisatie), stichting JoU (jongerenwelzijn Utrecht), 

voedselbank  

• Zorg: huisartsen, fysiotherapeuten, Buurtteams Utrecht (sociale basiszorg)  

• Sport: sportclubs, anders georganiseerde sport en SportUtrecht  

De inzet van buurtsportcoaches vindt voornamelijk plaats onder en 

naschooltijd/buurtsportclub binnen de Bredeschool Noordwest. Er is dan ook een zeer 

intensieve samenwerking tussen SportUtrecht en Bredeschool Noordwest en alle kinderen 

van de basisscholen maken kennis met verschillende takken van sport.   

  

Noordwest/west is een Vreedzame wijk. Vreedzaam is een samenhangende pedagogische 

aanpak die voortkomt uit de Vreedzame School. Kinderen krijgen allerlei 

‘burgerschapscompetenties’ aangeboden. Ze leren hoe je conflicten constructief kunt 

oplossen. Ze krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken, krijgen 
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verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met 

elkaar om te gaan en zich verbonden te voelen met de gemeendschap 

(bron: www.stichtingvreedzaam.nl). Naast de scholen in Noordwest/west, hebben o.a. 

ook JoU, DOCK, enkele sportclubs en SportUtrecht de aanpak omarmd.   

  

De maatschappelijke betrokkenheid in Noordwest/west is groot. Wijkorganisaties en 

bewoners zien het belang in van deze maatschappelijke betrokkenheid. Samen willen 

ze graag het positieve beeld van Noordwest/west laten zien en hier een steentje aan 

bijdragen. Het ontbreken van vrijwillig kader zorgt ervoor dat sommige clubs die wél 

maatschappelijke betrokken willen zijn, dat niet altijd kunnen zijn. De samenwerkende 

partijen zullen dan toch kijken hoe een club zijn bijdrage kan leveren, ook al is het klein.  

 

 

3. Relevante ontwikkelingen 

Naast de kerntaken van de wijkorganisaties (business as usual) en de benoemde krachten 

van de wijk zijn er enkele specifieke ontwikkelingen in de wijk.   

  

Utrechts Sportakkoord  

Met het Utrechts Sportakkoord wil de gemeente Utrecht bereiken dat alle Utrechters mee 

kunnen doen met sport en bewegen. Utrecht zet in op drie thema’s vanuit het nationale 

Sportakkoord: vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en inclusief sporten en 

bewegen. Deze drie thema’s vormen belangrijke pijlers van een sportklimaat in Utrecht 

waarin iedereen die dat wil kan sporten en bewegen. Zeker voor Noordwest/west is het 

Utrechts Sportakkoord relevant. Ondanks alle inspanningen op het gebied van sport en 

bewegen zien we dat de sportparticipatie van de mensen uit Noordwest/west lager ligt dan 

elders in Utrecht en in Noordwest méér kinderen overgewicht hebben. Het Utrechts 

Sportakkoord kan clubs helpen een extra impuls te geven ten behoeve van 

sportstimulering van de kinderen en jongeren die nog niet sporten.  

  

Ouderbetrokkenheid  

Het betrekken van ouders in Noordwest/west vergt extra aandacht. Ouders spelen een 

cruciale rol in de sportkeuze van het kind. Voor werving (toeleiding) en behoud van 

kinderen in Noordwest/west, is speciale aandacht nodig voor ouderbetrokkenheid.  

  

Laagdrempelig sportaanbod 

In de basis is er veel behoefte aan laagdrempelig, betaalbaar sportaanbod in de wijk. Veel 

kinderen/ jongeren in Noordwest/west hebben een U-pas. Zeker voor de jeugd is er 

behoefte aan vrijblijvend kennismaken met diverse sporten, op die manier kunnen zij hun 

talenten ontdekken.   

 

Het jonge kind leeftijd 1 t/m 5 jaar 

Vanuit de wijken, o.a. zorgpartners, komt de vraag om al op jonge leeftijd spelenderwijs 

bewegen aan te bieden. Voor de doelgroep kleuters is er de wens om voor alle (brede) 

scholen een aanbod voor groep 1 en 2 te verzorgen. Sportverenigingen die met hun 

aanbod hier goed op aan kunnen sluiten, en speciaal aanbod voor deze doelgroep hebben 

ontwikkeld, kunnen van meerwaarde zijn. Ook omdat ouderparticipatie vaak een onderdeel 

is van het programma.  

 

Overgewicht 

Kinderen met overgewicht verdienen extra aandacht in Noordwest/west aangezien het 

aantal kinderen met overgewicht hier hoger is dan elders in Utrecht. Fun2BeFit speelt hier 

als beweegprogramma met aandacht voor voeding en gezondheid op in.   

 

 

http://www.stichtingvreedzaam.nl/
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Meiden 

Meiden sporten in Noordwest/west minder dan jongens en ook minder dan elders in 

Utrecht. Er zijn enkele ontwikkelingen op het gebied van meidensport gaande, maar hierin 

moeten nog verdere stappen worden gemaakt. Meiden willen ook ‘stoere’ sporten 

beoefenen, maar vinden het wel prettig om dit met meiden onderling te doen.    

 

Jongeren 

De aandacht voor sport voor jongeren is de laatste jaren in Noordwest iets vergroot, o.a. 

met de inzet van de buurtsportcoach sportcultuurmix. Maar hier is zeker nog ruimte voor 

ontwikkeling bij de sportclubs. Uit onderzoek binnen het voortgezet onderwijs blijkt dat er 

vooral behoefte is aan dans, basketbal, (meiden) voetbal en 

vechtsport (zelfverdedigingssport).   

 

Doorverwijzing 

Er zijn in Noordwest veel kwetsbare kinderen en jongeren. Het gaat om kinderen en 

jongeren met een beperking, een sociaal-emotionele achterstand, een 

bewegingsachterstand of een zeer kwetsbare thuissituatie waardoor zij sporten bij een club 

of buiten niet als vanzelfsprekend ervaren. Ook voor hen moet ruimte zijn binnen het 

sport- en beweegaanbod in Noordwest/west en is een inclusieve houding van de sport- en 

beweegaanbieders vereist.   

De doorverwijzing van kinderen naar sportaanbod is een ontwikkelpunt in dit werkgebied. 

Het uitwisselen,informeren en samenwerken in deze toeleiding kan beter vorm krijgen, 

waarin buurtsportcoaches ook een rol kunnen spelen. 

  

Benutten buitenruimte  

Noordwest/west is een groene wijk en er zijn veel pleintjes, playgrounds en speelplaatsen. 

Deze buitenruimte biedt de mogelijkheid buiten te sporten en bewegen. Dit is een kans 

voor clubs om op andere plekken dan de eigen club en zonder zaalhuurkosten sportaanbod 

te creëren als opstap naar het aanbod op de officiële sportlocatie.   

  

Fietsmeesters  

Met de fiets kom je verder dan lopend en het is gezonder dan reizen met de auto en de 

bus. Veel mensen uit Noordwest kunnen niet fietsen. Veel kinderen in Noordwest/west 

kunnen niet meedoen met het verkeersexamen omdat ze nog niet voldoende 

verkeersveiligheid hebben. Het fietsstimuleringsprogramma van SportUtrecht De 

Fietsmeesters heeft ook aandacht voor leren fietsen.  


