Thema:

Heel Druten sport en beweegt

Wat willen we bereiken?

Door goede samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en sport- en
beweegaanbieders is 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 of haar eigen niveau bewegen of sporten.
•Sport- en beweegaanbod is voor (kwetsbare) inwoners en partners bereikbaar en
toegankelijk. Er wordt aangesloten bij de behoeften van de doelgroep.
•Waar mogelijk sluiten kwetsbare inwoners aan bij het reguliere sport- en beweegaanbod.
•Verbindingen worden gelegd en er wordt meer onderling samengewerkt.
•In 2025 is het aantal (wekelijkse) sporters met 10% gestegen.

Met welke acties?

•Het sport- en beweegaanbod voor inactieve inwoners en partners zichtbaar, vindbaar en
bereikbaar maken; via een digitaal platform en via een papieren versie (aansluitend bij
sociale kaart).
•Werven en inzetten van sleutelfiguren en ambassadeurs die bewegen bij andere inwoners
kunnen stimuleren. Mogelijk inzetten van ‘beweegmaatjes’.
•Inzetten van beweegmakelaar die samen met fysiotherapeuten en andere partners
kwetsbare inwoners begeleid en ondersteund naar bestaand sport- en beweegaanbod.
•Kennisdeling vanuit zorg- en welzijnsprofessionals (bijv. MEE) aan sport- en
beweegaanbieders over (on)mogelijkheden van kwetsbare inwoners.
•Tijdens ‘welzijnsbezoeken’ aan ouderen de behoefte aan sport en bewegen meenemen.
•Opzetten van organiseren van aanbod en activiteiten voor senioren/ouderen in
samenwerking met seniorenverenigingen en zorgorganisaties. Eventueel ook koppeling
tussen jong en oud maken.
•Organiseren van overbruggend beweegaanbod als opstap naar regulier aanbod (zoals
Fitkids in Beuningen).
•Opzetten van ‘Rittenkaart’ voor nieuwe inwoners om gratis en laagdrempelig kennis te
maken met sporten.
•Realiseren van financiële regeling (“Sportbank”) voor volwassenen waardoor kwetsbare
doelgroepen zonder financiële drempel kunnen (gaan) sporten.
•…

Thema:

Sportieve en gezonde
Drutense jeugd
Wat willen we bereiken?

Jong geleerd is oud gedaan. We willen ervoor zorgen dat bewegen voor kinderen
vanzelfsprekend is. We zetten hierbij in om de sport- en beweegdeelname en de
motorische vaardigheden van kinderen waar mogelijk te vergroten en te verbeteren.
We sluiten daarbij vooral aan op het aanbod dat er is en creëren extra aanbod voor
kinderen die we nu niet gebruiken. We zetten hier op in door als onderwijs, sport- en
beweegaanbieders, combinatiefunctionarissen, gemeente en andere partners samen te
werken.
We stellen hierbij de volgende doelen:
•Zo veel mogelijk kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en richtlijn voor sportdeelname.
•Inzicht verkrijgen (zo vroeg mogelijk) in motorische vaardigheden van kinderen.
•Verbeteren van motorische vaardigheden van kinderen.
•Bereiken van kinderen en jongeren die ‘buiten beeld’ zijn.
•Bereiken en vergroten van bewustwording van ouders over sport, bewegen en een
gezonde leefstijl.
•Verbinding tussen eerste- en nulde lijn zorg.

Met welke acties?

•Screening en monitoring motorische vaardigheden van kinderen op basisscholen (a.d.h.v.
checklist en/of MQ-scan), zodat groeps- en vakleerkrachten motorische achterstand
kunnen bepalen).
•Realiseren Motorische Remedial Teaching (vanuit Actief Maas en Waal) gericht op het
verbeteren van de motorische vaardigheden.
•Kinderen met motorische achterstand doorverwijzen naar MRT of (kinder)fysiotherapeut/
oefentherapeut. Bij voldoende vraag aanvullend sport- en beweegaanbod creëren voor
doelgroep met motorische achterstand.
•Vanuit consultatiebureau aandacht besteden aan sport en bewegen en aanbieden van
ouder-peuter gym.
•Onderzoeken verhogen aantal vakleerkrachten in het onderwijs voor
bewegingsonderwijs.
•Deskundigheidsbevordering van kader/professionals op het gebied van brede motorische
ontwikkeling (bijv. Athletic Skills Model) voor scholen en verenigingen.
•Ontwikkelen van flexibele en gezamenlijke lidmaatschappen voor kinderen. Denk aan
niet-competitief aanbod, doorlopend aanbod tijdens vakanties etc.
•…

Thema:

Druten Verenigt

Wat willen we bereiken?

Sport- en beweegaanbieders zijn vitaal en toekomstbestendig met voldoende vrijwilligers.
Daardoor blijft sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. Sporten beweegaanbieders hebben de krachten gebundeld en maken gebruik van elkaars
kwaliteiten. Ze krijgen vrijheid om zich te kunnen ontwikkelen en worden ondersteund via
passende verenigingsondersteuning.
We stellen hierbij de volgende doelen:
•Sport- en beweegaanbieders zijn vitaal en toekomstbestendig met voldoende
vrijwilligers.
•Sport- en beweegaanbieders werken onderling en met andere (maatschappelijke)
partners samen.
•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.
•Accommodaties worden intensief en multifunctioneel gebruikt.

Met welke acties?

•Ontwikkelen van digitaal platform met overzicht sport- en beweegaanbod, goede
voorbeelden, de vrijwilligerscentrale, tips en een agenda met alle activiteiten en
evenementen.
•Organiseren van sportcafés en themabijeenkomsten met diverse onderwerpen zoals
BOSA-subsidieregeling, Vertrouwenscontactpersonen, AVG, vrijwilligers(poule) etc.
•Aan de slag met een gezamenlijk cursusaanbod voor deskundigheidsbevordering en
professionalisering van besturen en (technisch) kader door middel van cursussen,
bijscholingen, opleidingen en trajectbegeleiding. Denk hierbij aan pedagogische
ondersteuning, scheidsrechter cursussen, trainingen voor verkeersregelaars etc.
•Uitbreiden van samenwerkingsverbanden tussen sport- en beweegaanbieders onderling
en andere organisaties. Denk hierbij aan gezamenlijke en flexibele lidmaatschappen,
doorlopend aanbod, omniverenigingen, gezamenlijk inkoop etc.
•Gezamenlijke inzet van studenten (als stagiaires) bij verenigingen voor
trainersondersteuning.
•Opzetten van organiseren van sport- en beweegaanbod en activiteiten voor senioren/
ouderen (50+/65+) in samenwerking met seniorenverenigingen en zorgorganisaties.
Daarnaast ook mogelijk voor mensen met een beperking.
•Oprichten van een sportraad of sportplatform.
•Organiseren van een gezamenlijke kennismakingsdag voor sport- en beweegaanbieders.
•Aan de slag met gratis begeleidingstrajecten voor verduurzaming van
sportaccommodaties.
•Meer gebruik maken van (elkaars) bestaande sportaccommodaties.
•…

