Factsheet Beweeg Vriendelijke Omgeving Scan (BVO-scan)
DOEL

Op een snelle en simpele manier inzicht krijgen in de beweegvriendelijkheid van een
buurt of wijk en op welke vlakken verbetering mogelijk of nodig is. Het onderwerp
‘ruimte voor bewegen’ op de agenda zetten en hierover in discussie gaan.

BESCHRIJVING METHODE

De BVO Scan bestaat uit dertig stellingen, die samen de beweegvriendelijkheid van een
wijk of buurt bepalen. Zowel fysieke als sociale aspecten komen aan bod. Er zijn tien
stellingen over visie, beleid en samenwerking, tien over functioneel bewegen en tien
over recreatief en sportief bewegen. Per stelling kan aangegeven worden of deze
helemaal niet waar (1), (groten)deels niet waar (2), (groten)deels waar (3), helemaal
waar (4) of onbekend is (0). De gemiddelde score per onderdeel en voor de drie
onderdelen samen wordt bepaald. Aan de totaal gemiddelde score wordt een mate van
beweegvriendelijkheid gekoppeld. De BVO Scan werkt niet met vastgestelde normen.
Wat goed is hangt af van de opzet van de wijk en de wensen en behoeften van
bewoners. Als de BVO Scan door een groep wordt ingevuld, wordt de analyse en
discussie op de afzonderlijke stellingen meer van belang geacht.
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Inzicht in welke aspecten belangrijk zijn voor een beweegvriendelijke omgeving;
Stimuleert de discussie en het zoeken naar verbeterpunten
De stellingen zijn kwalitatief (bijvoorbeeld ‘er zijn voldoende voorzieningen’);
Alle stellingen wegen even zwaar; het is niet duidelijk welke aspecten het belangrijkste
zijn voor een beweegvriendelijke omgeving.
De BVO Scan is bedoeld voor lokale professionals die betrokken zijn of willen worden
bij het bevorderen van gezond sport- en beweeggedrag en voor ruimtelijk
professionals. Als informant kunnen ook wijkbewoners en partners in de wijk, die de
situatie ter plekke goed kennen, worden betrokken. Voor deze doelgroep zijn alleen
onderdeel 2 en 3 (functioneel, recreatief en sportief bewegen) van deze scan geschikt.
De BVO Scan is te downloaden van de website van Kenniscentrum Sport. Ook wordt
een Excel blad BVO Scan score model beschikbaar gesteld om snel een gemiddelde
score te berekenen als de BVO Scan door een groep wordt ingevuld.
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