
Thema: 

Iedereen 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.
• Hokjes worden doorbroken en er wordt meer onderling samengewerkt.
• Onderlinge kennis- en informatiedeling vindt plaats over de (on)mogelijkheden van 
kwetsbare inwoners .

Met welke acties?
 

• Het sport- en beweegaanbod voor inactieve inwoners en partners zichtbaar, vindbaar 
en bereikbaar maken; via een platform (bijv. Max Vitaal) en via voorlichting (bijv. ook over 
leefstijl en voeding).

• Werven en inzetten van sleutelfiguren en ambassadeurs die bewegen bij andere inwoners 
kunnen stimuleren. Mogelijk inzetten van ‘beweegmaatjes’.

• Inzetten van buurtsportcoach/beweegmakelaar die samen met fysiotherapeuten en 
andere partners kwetsbare inwoners begeleid naar bestaand sport- en beweegaanbod.

• Kennisdeling vanuit zorg- en welzijnsprofessionals (bijv. fysiotherapie) aan sport- en 
beweegaanbieders over (on)mogelijkheden van kwetsbare inwoners.

• Op basis van indicatie sport- en beweegaanbieders ondersteunen bij de begeleiding van 
kwetsbare doelgroepen.

• Ondersteuning van bestaande initiatieven zoals Maas en Waal in Beweging en G-sport 
vanuit Actief Maas en Waal.

• Voortzetten en uitbreiden van de Wandelcafés (in ieder kern één wandelcafé).
• Organiseren specifieke activiteiten voor kwetsbare doelgroepen, zoals activiteiten voor 

mensen met een psychische achtergrond (vb. Stichting Lifegoals). Zo veel mogelijk door 
doelgroep zelf laten organiseren.

• Onderzoeken inzet leefstijlcoaches voor kwetsbare inwoners.
• Onderzoeken aanleg ‘KWIEK-beweegroute’.
• …



Thema: 

Sportieve en gezonde jeugd

Wat willen we bereiken?

Jong geleerd is oud gedaan. We willen ervoor zorgen dat bewegen voor kinderen vanzelf-
sprekend is. We zetten hierbij in om de sport- en beweegdeelname en de motorische vaar-
digheden van kinderen waar mogelijk te vergroten en te verbeteren. We sluiten daarbij 
vooral aan op het aanbod dat er is en proberen dat beter te benutten door als onderwijs, 
sport- en beweegaanbieders, combinatiefunctionarissen, gemeente en andere partners sa-
men te werken.

We stellen hierbij de volgende doelen:
• Zo veel mogelijk kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en richtlijn voor sportdeelname. 
• Inzicht verkrijgen en 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 en het vergroten van ouderbetrokkenheid bij het verenigingsleven.

Met welke acties?

• Screening en monitoring motorische vaardigheden van kinderen op basisscholen (a.d.h.v. 
checklist, 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 vanuit GGD doorverwijzen naar MRT of (kinder)
fysiotherapeut. 

• Continueren sportkennismakingsprogramma voor kinderen (Sjors Sportief). Onderzoeken 
mogelijkheid om ook in te zetten voor onderbouw Voortgezet Onderwijs.

• Organiseren van clinics (of sportdagen) vanuit sport- en beweegaanbieders (op en buiten 
school) om kinderen breed kennis te laten maken met verschillende sporten.

• Gezamenlijk aan de slag met ‘Bewegend Leren’ in het onderwijs, zodat bewegen wordt 
geïntegreerd in de reguliere lessen van het onderwijs. Een aantal scholen is hier al mee 
bezig.

• Onderzoeken verhogen aantal vakleerkrachten in het onderwijs voor bewegingsonderwijs.
• Onderzoeken mogelijkheden realiseren sportieve BSO’s (bv. Link met scouting, sport, 

buitenspelen etc.).
• Stimuleren en benutten van aanwezige sport- en beweegvoorzieningen: 

sportverenigingen en schoolpleinen. Starten van pilot met aantal accommodaties die 
worden aangewezen als speelplek.

• …



Thema: 

Vitale sport- en 
beweegaanbieders

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 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. Focus ligt hierbij op samenwerking binnen dorpen.
• 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 / app met overzicht sport- en beweegaanbod, goede 
voorbeelden, tips en een agenda met alle activiteiten en evenementen.

• Verenigingsleven promoten bij nieuwe inwoners met ‘welkomstpakketten’.
• Realiseren van sport- en beweegaanbod voor senioren (50+): Old Stars (bijv. TV Wamel, 

DSZ en Stichting Maas en Waal in beweging).
• Inzetten van Sjors Sportief (sportkennismaking) voor andere doelgroepen, zoals senioren 

en mensen met een beperking.
• Realiseren van nieuw sport- en beweegaanbod op en rondom sportparken, zoals 

beachsporten en beweegtuinen.
• 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, pupillentraining KNVB etc.

• Onderzoeken begeleiding en professionalisering van verenigingen door 
‘verenigingsadviseur’.

• Uitwerken en onderzoeken van mogelijkheden op het gebied van ‘multisportvereniging’ 
en ‘combi-lidmaatschappen’ (bv. Stempelkaart of flexibel lidmaatschap voor meerdere 
sporten).

• Gezamenlijk inzetten op werving en behoud van vrijwilligers door gezamenlijke 
communicatie en het opknippen in kleinere werkzaamheden. Eventueel aan de slag met 
een ‘promotiecampagne’.

• Gezamenlijk oppakken van inzet vertrouwenspersoon binnen verenigingen (naar 
voorbeeld van Isala ’77).

• Onderzoeken verlagen OZB-belasting voor sportgerelateerde accommodaties 
(subsidiebeleid moet gelijkwaardig zijn).

• ...


