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Figuur 1. Aandeel gemeenten met beschreven beleid voor 
buitenspelen (in procenten, n=103) 
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Beleid om kinderen meer te laten buitenspelen 

Buitenspelen levert een belangrijke bijdrage aan een 

gezonde fysieke, sociaal-emotionele en mentale 

ontwikkeling van kinderen. Door beleid te ontwikkelen en 

uit te voeren kunnen gemeenten een rol spelen om 

buitenspelen voor alle kinderen mogelijk te maken.  

 

In dit factsheet wordt beschreven hoeveel gemeenten in 

onze steekproef beleid voor buitenspelen hebben en in 

hoeverre zij dit beleid monitoren en/of evalueren. Dit als 

inventarisatie in het kader van een groter project naar 

buitenspeelbeleid bij gemeenten. De data zijn gebaseerd 

op antwoorden van 103 gemeente-ambtenaren sport. Zij 

hebben in maart 2022 een vragenlijst ingevuld, die is 

uitgezet via het panel van Vereniging Sport en Gemeenten 

(VSG). De respons was 30 procent en de data zijn 

gewogen naar stedelijkheid.  

 

Twee derde gemeenten heeft buitenspeelbeleid 

Twee derde (65%) van de ondervraagde 

gemeenteambtenaren geeft aan over een beschreven 

beleid voor buitenspelen te beschikken (figuur 1): 

40 procent heeft specifiek beleid op buitenspelen en 

25 procent heeft buitenspeelbeleid als onderdeel van een 

breder beleidsplan.  

 

Van de groep gemeenteambtenaren die aangeven dat 

er in 2022 buitenspeelbeleid aanwezig is in hun gemeente 

(n=60), geeft de meerderheid aan dat ze in de periode 

2010-2021 ook al buitenspeelbeleid hadden (63%, niet in 

figuur). Een vijfde (20%) had in de periode 2010-2021 nog 

geen buitenspeelbeleid en 17 procent weet dit niet.  

Bron: Mulier Instituut/Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), VSG-

panel, maart-april 2022. 

Het Mulier Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting, gericht op de bevordering en uitvoering van sportonderzoek voor beleid en samenleving.  

Monitoring en/of evaluatie buitenspeelbeleid 

In één op de vijf gemeenten (21%) is buitenspeelbeleid én 

wordt dit gemonitord/geëvalueerd (figuur 2). Een relatief groot 

deel van de gemeenteambtenaren is niet op de hoogte van de 

monitoring/evaluatie van hun buitenspeelbeleid (niet in figuur).  

 

In de meeste gemeenten monitort/evalueert de gemeente het 

beleid zelf (77%, n=22). In de overige gemeenten voert een 

externe organisatie de monitoring/evaluatie uit (14%) of weet 

de gemeenteambtenaar niet wie dit doet (9%).  

 

Reden om geen monitoring en/of evaluatie uit te voeren, 

terwijl er wel buitenspeelbeleid is (n=15), is dat dit geen 

prioriteit heeft binnen de gemeente (47%), op afstand gevolgd 

door een gebrek aan financiën (13%). Ruim een kwart (27%) 

van de gemeenteambtenaren die nu nog geen 

monitoring/evaluatie uitvoeren, geeft aan dat ze dit in de 

toekomst wel van plan zijn.  

 

Conclusie 

Van de ondervraagde gemeenten heeft een meerderheid 

(65%) beleid voor buitenspelen, al dan niet als onderdeel van 

een breder beleidsplan. Goed onderbouwd buitenspeelbeleid 

van gemeenten kan buitenspelen van kinderen stimuleren en 

faciliteren. Monitoring/evaluatie van dit beleid lijken bij weinig 

gemeenten prioriteit te krijgen. Monitoring/evaluatie is nodig 

om vast te kunnen stellen of buitenspeelbeleid aansluit bij de 

behoeften van kinderen en of de doelstellingen van het 

buitenspeelbeleid worden behaald. 
                  

40

25

10

11

14

Ja, als onderdeel van

een breder

beleidsplan

Nee, maar er wordt

op dit moment aan

gewerkt

Nee, niet aanwezig

en niet in

ontwikkeling

Weet ik niet

Figuur 2. De aanwezigheid van buitenspeelbeleid en 
monitoring en/of evaluatie van dit beleid  
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Bron: Mulier Instituut/Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), VSG-

panel, maart-april 2022. 
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