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WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD 

 

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 

 

Zuid 

 

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

Bron: Wistudata 2019 

Jongens en meisjes 
Zuid 

2017 2018 2019 

Totaal aantal inwoners wijk 27163 27338 27772 

Jeugd 0 t/m 3 jaar 1377 1326 1357 

Jeugd 4 t/m 11 jaar 2280 2306 2342 

Jeugd 12 t/m 17 jaar 1505 1513 1499 

TOTAAL JEUGD 0 t/m 17 jaar 5162 5145 5198 

 

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% 

Zuid 2017-2018 91% 84% 87% 

Zuid 2015-2016  87% 81% 84% 

 

Tabel 3: Lidmaatschap sportvereniging  

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018  

Lidmaatschap  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   86% 81% 84% 

Zuid 2017-2018 87% 86% 87% 

Zuid 2015-2016  88% 82% 85% 
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Tabel 4A: Overgewicht (incl. obesitas) Jeugd 

Bron: Volksgezondheidsmonitor Digitaal Dossier JGZ, 2013-2017 

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

Zuid Groep 2 BO (5-6 jarigen)  9% 

Zuid Groep 7 BO (10-11 jarigen)  13% 

Hoograven-Bokkenbuurt Groep 7 BO (10-11 

jarigen)  

26% 

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) 

Zuid 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% 

Zuid 2017-2018 n.b. n.b. n.b. 

Lunetten 2017-2018 n.b. n.b. 42% 

 

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% 

Zuid 2017-2018 37% 33% 35% 

 

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% 

Zuid 2017-2018 83% 82% 83% 

 

 

Conclusie cijfers Zuid 

In de wijk Zuid is het opvallend dat procentueel gezien jongens en meisjes vaker aan de 

beweegnorm voldoen en iets vaker lid zijn van een sportvereniging dan gemiddeld in Utrecht. 

Procentueel gezien hebben minder kinderen last van overgewicht dan gemiddeld in Utrecht, 

hoewel het percentage bij klas 2 weer hoger ligt. Ook op subwijkniveau is een veel hoger 

percentage leerlingen in groep 7 met overgewicht in Hoograven-Bokkenbuurt (26%).   Het 

percentage kinderen dat mee doet aan naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten ligt lager dan 

gemiddeld. Mogelijk houdt dit verband met het hogere percentage lidmaatschap van een 

sportvereniging. Kinderen in Zuid gaan iets vaker dan het stedelijk gemiddelde lopend of met de 

fiets naar school.  
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Oost  

 

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

Bron: Wistudata 2019 

Jongens en meisjes 
Oost 

2017 2018 2019 

Totaal aantal inwoners wijk 32970 32893 32529 

Jeugd 0 t/m 3 jaar 1125 1078 1020 

Jeugd 4 t/m 11 jaar 1821 1829 1858 

Jeugd 12 t/m 17 jaar 1220 1256 1274 

TOTAAL JEUGD 0 t/m 17 jaar 4166 4163 4152 

 

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% 

Oost 2017-2018 96% n.b. 94% 

Oost 2015-2016  93% 91% 92% 

 

Tabel 3: Lidmaatschap sportvereniging  

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018  

Lidmaatschap  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   86% 81% 84% 

Oost 2017-2018 96% n.b. 95% 

Oost 2015-2016  94% 96% 95% 

 

Tabel 4A: Overgewicht (incl. obesitas) Jeugd 

Bron: Volksgezondheidsmonitor Digitaal Dossier JGZ, 2013-2017 

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

Oost Groep 2 BO (5-6 jarigen)  7% 

Oost Groep 7 BO (10-11 jarigen)  7% 

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) 

Oost klas 2 VO (jaar 2015) 12% 

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% 

Oost 2017-2018 69% n.b. 53% 
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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% 

Oost 2017-2018 45% n.b. 42% 

 

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% 

Oost 2017-2018 90% n.b. 90% 

 

Conclusie cijfers Oost 

De cijfers van Oost zijn positief. Te zien is dat in Oost procentueel gezien jongens en meisjes vaker 

aan de beweegnorm voldoen en iets vaker lid zijn van een sportvereniging dan gemiddeld in 

Utrecht. Procentueel gezien spelen meer kinderen buiten en gaan meer kinderen lopend of op de 

fiets naar school dan gemiddeld en het aantal kinderen dat deelneemt aan naschoolse sport- en 

beweegactiviteiten ligt rond het stedelijk gemiddelde. In alle leeftijdsgroepen hebben de kinderen 

en jongeren in Oost minder te maken met overgewicht.  

 

 

Noordoost 

 

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

Bron: Wistudata 2019 

Jongens en meisjes 
Noordoost 

2017 2018 2019 

Totaal aantal inwoners wijk 38502 38934 39282 

Jeugd 0 t/m 3 jaar 1919 1930 1834 

Jeugd 4 t/m 11 jaar 3104 3185 3288 

Jeugd 12 t/m 17 jaar 2079 2078 2085 

TOTAAL JEUGD 0 t/m 17 jaar 7102 7193 7207 

 

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% 

Noordoost 2017-2018 90% 84% 87% 

Noordoost 2015-2016  94% 91% 93% 

 

Tabel 3: Lidmaatschap sportvereniging  

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018  

Lidmaatschap  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   86% 81% 84% 

Noordoost 2017-2018 96% 97% 97% 

Noordoost 2015-2016  92% 95% 94% 
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Tabel 4A: Overgewicht (incl. obesitas) Jeugd 

Bron: Volksgezondheidsmonitor Digitaal Dossier JGZ, 2013-2017 

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

Noordoost Groep 2 BO (5-6 jarigen)  5% 

Noordoost Groep 7 BO (10-11 jarigen)  5% 

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) 

Noordoost klas 2 VO (jaar 2015) 11% 

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% 

Noordoost 2017-2018 56% 33% 45% 

 

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% 

Noordoost 2017-2018 43% 42% 42% 

 

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% 

Noordoost 2017-2018 87% 90% 88% 

 

Conclusie cijfers Noordoost 

Net als in de wijk Oost, zijn de cijfers van Noordoost positief ten opzichte van het stedelijk 

gemiddelde. In Noordoost voldoen procentueel gezien jongens en meisjes vaker aan de 

beweegnorm en zijn ze iets vaker lid van een sportvereniging dan gemiddeld in Utrecht. 

Procentueel gezien spelen meer kinderen buiten en gaan meer kinderen lopend of op de fiets naar 

school dan gemiddeld en het aantal kinderen dat deelneemt aan naschoolse sport- en 

beweegactiviteiten ligt rond het stedelijk gemiddelde. In alle leeftijdsgroepen hebben de kinderen 

en jongeren in Noordoost minder te maken met overgewicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  6 
 

Binnenstad 

 

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

Bron: Wistudata 2019 

Jongens en meisjes 
Binnenstad 

2017 2018 2019 

Totaal aantal inwoners wijk 17932 18134 18989 

Jeugd 0 t/m 3 jaar 405 370 383 

Jeugd 4 t/m 11 jaar 461 481 458 

Jeugd 12 t/m 17 jaar 365 372 364 

TOTAAL JEUGD 0 t/m 17 jaar 1231 1223 1205 

 

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% 

Binnenstad 2017-2018 n.b. n.b. n.b. 

Binnenstad 2015-2016  91% 84% 87% 

 

Tabel 3: Lidmaatschap sportvereniging  

Bron: Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018  

Lidmaatschap  Jongens  Meisjes  Totaal  

Stedelijk 2017-2018   86% 81% 84% 

Binnenstad 2017-2018 n.b. n.b. n.b. 

Binnenstad 2015-2016  92% 90% 91% 

 

Tabel 4A: Overgewicht (incl. obesitas) Jeugd 

Bron: Volksgezondheidsmonitor Digitaal Dossier JGZ, 2013-2017 

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

Binnenstad Groep 2 BO (5-6 jarigen)  n.b. 

Binnenstad Groep 7 BO (10-11 jarigen)  n.b. 

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) 

Binnenstad klas 2 VO (jaar 2015) 12% 

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% 

Binnenstad 2017-2018 n.b. n.b. n.b. 
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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% 

Binnenstad 2017-2018 n.b. n.b. n.b. 

 

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% 

Binnenstad 2017-2018 n.b. n.b. n.b. 

 

Conclusie cijfers Binnenstad  

De wijk Binnenstad heeft opvallend weinig kinderen vergeleken met de andere wijken. In de 

leeftijdsgroepen zit hier weinig verschil. Zoals te zien is, zijn er voor het jaar 2017-2018 geen 

gegevens bekend vanuit de Jeugdmonitor. Kijkend naar de gegevens van 2015-2016 is te 

verwachten dat de kinderen in de binnenstad nog steeds vaker dan gemiddeld lid zijn van een 

sportvereniging en aan de beweegnorm voldoen. Hetzelfde geldt voor de meting m.b.t. 

overgewicht. In 2015 lag het percentage jongeren in klas met overgewicht lager dan gemiddeld in 

Utrecht. De verwachting is dat dit voor de groepen 2 en 7 en klas 2 ook voor het jaar 2017-2018 

het geval is.  

 

Conclusie cijfers Algemeen 

De cijfers binnen dit werkgebied zijn positief. Toch richt SportUtrecht zich op de wijk Zuid. Het 

gaat om de subwijken Lunetten en Hoograven omdat we weten dat daar de inzet van SportUtrecht 

noodzakelijk is. Zie bijvoorbeeld het verschil in percentage kinderen met overgewicht binnen Zuid 

groep 7 (13%) en Hoograven-Bokkenbuurt (subwijk van Zuid, 26%). 

 

 

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

In Zuid zijn diverse sporten te beoefenen. Er zijn teamsporten (o.a. voetbal, korfbal en basketbal) 

individuele sporten (o.a. fitness, turnen, tennis, wandelen, tafeltennis, dans, badminton, yoga) en 

zelfverdedigingssporten (o.a. taekwon-do, judo en kickboksen). Daarnaast zijn er diverse 

speeltuinen, courts en veldjes waar mogelijkheden liggen om te sporten en bewegen in de 

openbare ruimte.  

 

De wijk Zuid kent één voetbalvereniging. VV Hoograven is in mei 2017 opgehouden te bestaan, 

waardoor DVSU de enige voetbalclub in Zuid is. Veel leden van VV Hoograven hebben elders hun 

plek gevonden bij een voetbalvereniging. Toch is voetbal de meest beoefende sport in de openbare 

ruimte. Vooral bij het Kastelenplantsoen waar een Cruyff Court is gevestigd.  

 

De wijk Oost kent twee speeltuinen, waarvan 1 sportspeeltuin in de wijk Sterrenwijk. In de 

staatsliedenbuurt worden diverse sport- en beweegactiviteiten op scholen georganiseerd en wordt 

er aangesloten bij sport- en beweeginitiatieven in de wijk.  

  

In de wijken Zuid/BONO wordt nauw samengewerkt met een aantal partijen, om gezamenlijke 

uitdagingen steeds meer samen op te pakken. Belangrijke partijen voor sport en bewegen in 

Zuid/BONO:   

 Onderwijs: Bredeschool Hoograven (5 scholen in Hoograven, Ludens, Kind&CO & 

Spelenderwijs) en de basisscholen die niet onder de koepel van de Bredeschool Hoograven 

vallen (scholen in Lunetten, Oost, Noordoost & Binnenstad) 

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

 Zorg: huisartsen, fysiotherapeuten, Buurtteams Utrecht (sociale basiszorg) 
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 Sport: sportclubs, anders georganiseerde sport en SportUtrecht  

 

Met de bredeschool Hoograven wordt nauw samengewerkt zodat het aanbod goed aansluit bij de 

behoeften en de vraag in de wijk. Bij andere scholen in de vier wijken die geen onderdeel van de 

bredeschool zijn, wordt aanbod op maat en op basis van behoefte gerealiseerd. Dit gebeurt zowel 

onder schooltijd als na schooltijd. Het naschools aanbod wordt vaak als laagdrempelig aanbod voor 

in de wijk opgezet, zodat de activiteit openbaar is voor iedereen. Dit fungeert als versoepelende 

opstap naar een lidmaatschap bij de club. In Hoograven en Lunetten vinden iedere schoolvakantie 

sportdagen plaats voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar. Regelmatig sluiten diverse partijen aan bij 

deze activiteiten, waar o.a. aanbieders de kans hebben om hun tak van sport te promoten onder 

de deelnemers.  

 

 

3. Relevante ontwikkelingen  

 

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 Zuid is het Utrechts Sportakkoord relevant. Ondanks alle 

inspanningen op het gebied van sport en bewegen weten we dat de sportparticipatie van de 

mensen uit Hoograven lager ligt dan elders in Utrecht en 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. 

 

Sporten in de openbare ruimte 

Zuid is een wijk met veel pleintjes, courts en speelplaatsen. Deze buitenruimte biedt de 

mogelijkheid voor kinderen om 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 regulier aanbod. De beschikbaarheid van gymzalen in Zuid is beperkt, waardoor dit een kans 

biedt voor aanbieders om kinderen in hun vertrouwde omgeving te enthousiasmeren middels een 

laagdrempelig aanbod in de wijk.  

 

Momenteel liggen er plannen om het Cruyff Court Kastelenplantsoen door te ontwikkelen, middels 

een uitbreiding van meerdere sportspecifieke attributen. Het doel is dat deze plek fungeert als een 

plek voor jong en oud, waarbij gezondheid, sociale cohesie en verbinding wordt gestimuleerd.  

 

Laagdrempelig aanbod 

Extra aandacht en inzet zijn vooral gewenst voor specifieke doelgroepen zoals meiden met een 

migratieachtergrond, kinderen met overgewicht, jongeren en peuters. Voor meiden is er een 

specifieke meidensportactiviteit. Dit kan doorontwikkeld worden door het ook met andere sporten 

uit te bouwen. De activiteit is een combinatie van sport & cultuuractiviteiten.  

 

Op een aantal scholen in Zuid is het aantal kinderen met overgewicht vrij hoog. Middels een 

jaarlijkse vragenlijst, waarin de sport- & beweegparticipatie wordt gemeten, heeft SportUtrecht 

een goed zicht op waar de inzet op sportgebied het hoogst moet zijn. Om overgewicht en obesitas 

tegen te gaan, zijn diverse projecten geactiveerd, waaronder: Gezond (W)eten doen, Welzijn op 

Recept en BOKS. Dit gebeurt middels een samenwerking met zorgaanbieders, get buurtteam & 

sociaal makelorganisatie. Het percentage overgewicht en obesitas onder de doelgroep peuters en 

kleuters in Zuid, is relatief hoog te noemen. Het aantal activiteiten in de wijk voor deze doelgroep 

is echter beperkt. Voor sportclubs een kans om deze doelgroep te stimuleren om meer te gaan 

bewegen en om ze op jonge leeftijd te laten ontdekken welke sport bij hun past.   
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In de wijk Zuid is het sportaanbod voor jongeren beperkt te noemen. Met name in de openbare 

ruimte liggen veel kansen om deze doelgroep in contact te brengen met sport- en 

beweegactiviteiten. In Zuid wordt veel gevoetbald op courts & andere veldjes. Stichting JoU heeft 

diverse groepen jongeren in het buurthuis en nemen graag deel aan sport- en beweegactiviteiten 

in de wijk.  

  

Versterken van samenwerkingen in de wijk 

Door een actieve samenwerking met betrokken partners, weten wij steeds meer van elkaars 

werkzaamheden. Hierdoor is doorverwijzing, aansluiten bij activiteiten & buurtinitiatieven goed 

realiseerbaar. Middels diverse bijeenkomsten in de wijk, waar SportUtrecht bij aansluit, worden 

casussen besproken en vindt er uitwisseling plaats omtrent praktische zaken die spelen op 

wijkniveau. In vakanties worden met deze partners voetbaltoernooien voor jongeren en 

sportdagen voor kinderen georganiseerd. Sportaanbieders en andere betrokken wijkpartners 

sluiten regelmatig op aan, zodat gezamenlijk diverse activiteiten in de wijk bekrachtigd worden.  

  

Ouderbetrokkenheid 

Het betrekken van ouders in Zuid/BONO vergt extra aandacht. Ouders spelen een cruciale rol in de 

sportkeuze van het kind. Voor werving (toeleiding) en behoud van kinderen in de wijk, is speciale 

aandacht nodig voor ouderbetrokkenheid. Bij de (laagdrempelige) activiteiten in de wijk is 

ontwikkeling op het gebied van ouderbetrokkenheid gewenst. 

 

 


