
Thema: 

Iedereen kan meedoen

Wat willen we bereiken? 

We willen dat er altijd een match te maken tussen de wensen en behoeften van (inactieve) 
inwoners en sport- en beweegaanbod. Waardoor meer inwoners sporten en bewegen en 
daardoor gezondheid en participatie bevorderd worden.

We stellen hierbij de volgende doelen:
•  Iedere inwoner kan op zijn/haar eigen niveau sporten en bewegen
•  Sport- en beweegaanbod is voor (kwetsbare) inwoners en partners bereikbaar en    

toegankelijk
•  Een gebrek aan voldoende financiën mag geen reden zijn om niet te kunnen sport/

bewegen 
•  Mensen die een ‘zetje in de rug’ nodig hebben om in beweging te komen dit ‘zetje’ geven 

door middel van persoonlijk contact 
•  Er is een juiste balans tussen prestatiegericht en recreatief sporten/bewegen 
•  …

Met welke acties gaan we aan de slag?

•  Het sport- en beweegaanbod in de gemeente Bernheze voor inactieve inwoners en 
partners zichtbaar, vindbaar en bereikbaar maken; via een (digitaal) platform

•  Een beweegmakelaar inzetten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en proactief 
sport- en beweeg aanbieders te benaderen

•  Doorverwijzing vanuit fysiotherapeuten, huisartsen en andere zorgpartners naar 
beweegmakelaar of sport- en beweegaanbod

•  Mogelijkheden tot financiële hulpmiddelen op het gebied van sport en bewegen 
inzichtelijker en toegankelijker maken (bijv. Jeugdsportfonds)  

•  Het uitvoeren van MQ-scans op basisscholen, in samenwerking met Gympoint en 
de GGD. Vervolgens kinderen doorverwijzen naar passend beweegaanbod (en bijv. 
kinderfysio) 

•  Aanbieden van een cursus/workshop voor trainers/coaches met informatie en 
handvaten om training te geven vanuit pedagogisch perspectief

•  …



Thema: 

Samen werken aan samenwerken

Wat willen we bereiken? 

Door samen te werken kunnen we meer impact maken op het gebied van sport 
en bewegen in Bernheze. Deze samenwerking vindt plaats tussen sport- en 
beweegaanbieders, onderwijs en zorg en welzijn. Samen kunnen we immers meer bereiken 
dan alleen.

We stellen hierbij de volgende doelen:
•  Sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders, scholen en andere organisaties 

gaan meer samenwerken. Bijvoorbeeld door samenwerkingen tussen verenigingen en 
sportscholen

•  Informatie en kennis wordt onderling uitgewisseld
•  Accommodaties worden intensief en multifunctioneel gebruikt. Meerdere organisaties 

maken gebruik van een bepaalde accommodatie. Bijvoorbeeld de BSO krijgt hockeylessen 
op de hockeyclub 

•  ...

Met welke acties gaan we aan de slag?

•  Organiseren van verenigingscafés per kern om samenwerking laagdrempelig op gang te 
brengen en onderlinge kennis/expertise uit te wisselen 

•  Clinics en naschools sportaanbod organiseren in samenwerking met onderwijs, bso en 
sport- en beweegaanbieders. Zowel voor basis- als middelbaar onderwijs

•  Opzetten van een vrijwilligerspool die kan ondersteunen bij gezamenlijke activiteiten, 
zoals bij BSO, onderwijs en verenigingen 

•  Ontwikkelen van amenwerking tussen de KBO en verschillende sport- en 
beweegaanbieders. Bijvoorbeeld tussen de KBO en zwembad ’t Kuipke, de sportschool en 
badmintonvereniging 

•  Gezamenlijke / Collectieve inkoop van sport- en beweegaanbieders, bijvoorbeeld op het 
gebied van energie/installaties en gezamenlijk aanvragen van Bosa-subsidie

•  …
• 



Thema: 

Vitaal Verenigen 

Wat willen we bereiken? 

Sport- en beweegaanbieders zijn vitaal en toekomstbestendig met voldoende vrijwilligers. 
Daardoor blijft sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. Sport- 
en beweegaanbieders hebben de krachten gebundeld en maken gebruik van elkaars 
kwaliteiten. Ze hebben de vrijheid om zich te kunnen ontwikkelen en krijgen passende 
ondersteuning.

We stellen hierbij de volgende doelen:
•  Sport- en beweegaanbieders zijn vitaal en toekomstbestendig met voldoende leden en 

vrijwilligers en werken volgens de ‘open club gedachte’
•  Sport- en beweegaanbieders ontwikkelen desgewenst nieuwe vormen van sport- en 

beweegaanbod en richten zich op kwetsbare doelgroepen, zodat sport en bewegen voor 
iedereen bereikbaar is

•  De (ouder)betrokkenheid binnen verenigingen wordt vergroot 
•  Er wordt een centraal aanspreekpunt gecreëerd voor verenigingen
• …

Met welke acties gaan we aan de slag?

•  Verenigingen gaan onderling meer samenwerken en voeren een gezamenlijk winter & 
zomer abonnement in

•  Opzetten en organiseren van sport- en beweegaanbod voor senioren/ouderen (65+) en 
mensen met een beperking. Daarnaast van elkaar weten welk aanbod er al is 

•  Creëren van een gezonde sportomgeving door in te zetten op een rookvrije 
sportaccommodatie en/of een gezonde sportkantine. Ondersteuning kan hierbij geboden 
worden vanuit GGD

•  Het centraal aanbieden van cursussen waarbij meerdere verenigingen kunnen aanhaken. 
Bijvoorbeeld EHBO, omgaan met ADHD, vertrouwenspersoon, vrijwilligerswerving etc.

•  Gezamenlijk cursussen organiseren met meerdere verenigingen per sporttak, 
bijvoorbeeld voor scheidsrechters of trainers

•  Aanstellen van een gezamenlijke vertrouwenspersoon voor meerdere sportverenigingen
•  Inzetten op (gezamenlijke) afvalscheiding bij sportverenigingen/sportaccommodaties
•  Aan de slag met gratis begeleidingstrajecten voor verduurzaming van 

sportaccommodaties.
•  Inzetten van collectieve ondersteuning voor verenigingen, bijvoorbeeld door gezamenlijke 

website met informatie/inspiratie, collectief gebruik van administratiekantoor, hulp bij 
aanvragen van subsidies. Hierbij wenselijk om één aanspreekpunt te hebben

• …



Thema: 

Sport en bewegen in beeld

Wat willen we bereiken? 

Samen kunnen we meer impact maken op het gebied van sport en bewegen in 
Bernheze. Inspiratie, informatie en verbinding is hierbij van belang. Dit doen we door de 
samenwerking tussen sport, onderwijs en zorg en welzijn te versterken en een (digitaal) 
platform op te richten waar sport- en beweegaanbieders het sport- en beweegaanbod in 
beeld brengen. 

We stellen hierbij de volgende doelen:
•  Het sport- en beweegaanbod is te vinden op één (digitaal) platform. Op deze manier is er 

een overzicht van alle sport- en beweegactiviteiten binnen Bernheze
•  …

Met welke acties gaan we aan de slag?

•  Ontwikkelen digitaal platform, mogelijk aan te sluiten bij een bestaand platform
•  Koppeling met ‘Wij zoeken…. / Wij bieden aan….’
•  Regionale weekbladen als DMBK worden ingezet om activiteiten/evenementen te 

promoten 
•  …
• 


