
Wat zijn de grootste uitdagingen voor zorg en welzijn met betrekking 
tot sport en bewegen? 

Gezonde leefstijl & gelukkig zijn voor iedereen
Bereikbaar & toegankelijk, ook als het niet “vanzelf” gaat

Infrastructuur, jonge gezinnen/jonge kind, kwetsbare doelgroepen

Wat is je droom met betrekking tot sport en bewegen?

Gezond opgroeien/ouder worden
Leven lang in beweging blijven

Mogelijkheden bieden om bovengenoemde te verwezenlijken 
(accommodatie, financieel, voorlichting, ...)

Hoe wil je die droom verwezenlijken?

Pro-actieve houding, sociale contacten, deelnemer centraal stellen, PR & communicatie in begrijpelijke taal, verbinding & verantwoordelijkheid nemen, 
bewegen integreren in dagelijks programma, afspraken vastleggen in sportakkoord, commitment, capaciteit, budget, vertrouwen, samenwerking

Wat kun je zelf doen? 

Goed voorbeeld geven, sociale contacten, aantrekkelijk maken, 
enthousiasmeren, meedenken, faciliteren, aanjagen en verbinden, kennis en 
expertise delen, op de agenda zetten, uitdragen in eigen kringen, promoten, 

budget, coördinatie

Waar proosten we op als het sportakkoord slaagt?

Als we in beweging kunnen blijven (continuering)
Structurele aandacht investering in preventie, ketenvorming en 

uitvoering, een leven lang actief en gelukkig
Gezonde en transparante samenwerking waarin deelnemer centraal 

staat
Bewegende gemeenschap van jong tot oud

Als akkoord is gerealiseerd

Naam organisatie:

Contactpersoon:



Wat zijn de grootste uitdagingen voor zorg en welzijn met betrekking 
tot sport en bewegen? 

Aansluiten bij doelgroep
Toegankelijkheid mindervaliden: samen met valide mensen

Hoe wordt sport/bewegen gestimuleerd?
Duurzaam, met plezier blijven bewegen

Betaalbaar sporten
Denksporten niet vergeten

Wat is je droom met betrekking tot sport en bewegen?

Aanbod voor iedereen en is bekend
Betaalbaar
In de regio

Subsidiemogelijkheden zijn bekend
Integratie medelanders

Toegankelijke sportaccommodaties
Men geniet van bewegen en sportbeleving

Hoe wil je die droom verwezenlijken?

Samenwerken/verbindingen maken om te stimuleren en faciliteren
Weten waar je wat kunt halen

Loket voor sport- en beweegaanbod
Meer aandacht op scholen voor bewegen en gezondheid (structureel)

Financiele impuls voor verenigingen om sportaanbod te verbreden

Wat kun je zelf doen? 

Zelf actief zijn in verenigingen
Aandacht voor week van de toegankelijkheid
Scholen ondersteunen mbt gezonde school

Met meer regelmaat aandacht vragen voor sport en gezondheid
Loket/aanjager/aanspreekpunt

Toegankelijk maken sportaccommodaties

Waar proosten we op als het sportakkoord slaagt?

Iedereen in Stein kan betaalbaar en toegankelijk sporten binnen de 
westelijke mijnstreek

Aanbod is bij iedereen bekend
Daling overgewicht

Naam organisatie:

Contactpersoon:



Wat zijn de grootste uitdagingen voor zorg en welzijn met betrekking 
tot sport en bewegen? 

Krimp van aanbod (in verenigingen, minder subsidies)
Dalend ledenaantallen (minder inwoners, betaalbare starterswoningen)

Druk sociaal leven anders (minder tijd)
Weinig aanbod 0-4 jarige

Consumentengedrag (weinig vrijwilligers)
Kennis van aanbod/sociale kaart bij huisartsen

Aanbod voor kwetsbare doelgroepen (betaalbaar)
Motoriek achteruitgang bij kinderen

Wat is je droom met betrekking tot sport en bewegen?

Gevarieerd aanbod voor alle leeftijdsgroepen + niveaus (kwetsbare 
doelgroepen) in alle kernen gemeente Stein: laagdrempelig en betaalbaar
Betere samenwerking tussen zorg, sociaal domein, sport & bewegen en 

welzijn om te werken aan de gezondheid van de burger

Hoe wil je die droom verwezenlijken?

Samenbrengen van netwerk: zorg, sociaal domein, sport & bewegen, welzijn
Gezamenlijke doelstellingen + gezamenlijk uitvoeren (knooppunt overleggen/zorgnetwerk)

Wat kun je zelf doen? 

Faciliteren binnen eigen organisatie
Sport & bewegen zo laagdrempelig mogelijk maken

Medewerkers + omgeving enthousiast maken 

Waar proosten we op als het sportakkoord slaagt?

Toename van ervaren gezondheid
Vitale, financieel gezonde sportaanbieders, zorgaanbieders, 

welzijnsaanbieders voor elke doelgroep

Naam organisatie:

Contactpersoon:


