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• Looptijd van 2018 t/m 2021
• Zes ambities (deelakkoorden)

1. Inclusief sporten en bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
6. Topsport inspireert

• Vervolg in regionale en lokale sportakkoorden

1. Terugblik



Wat is een lokaal sportakkoord?
• Lokale afspraken tussen gemeente, sportaanbieders,  

maatschappelijke partners en bedrijfsleven
• Prikkelt tot samenwerking en verbinding
• Zet aan tot uitvoering

In samenhang met:
• Lokale situatie (motie buitensport)
• Het Nationaal Sportakkoord

1. Terugblik



Typering sport/bewegen in West Maas en Waal

• Kleine kernen met veel sport- en beweegaanbod
• Sterk verenigingsleven en veel iniatieven
• Veel (kleine) verenigingen
• Goede multifunctionele accommodaties
• Veel ruimte en groen om in te bewegen

2. Resultaat startbijeenkomsten



Kansen en uitdagingen

• Aanbod voor alle doelgroepen
• Aandacht voor gezonde leefomgeving
• Meer samenwerking en kruisbestuiving
• Financiële uitdagingen en kostenstijgingen
• Terugloop ledenaantallen en vrijwilligers
• Leefbaarheid in dorpen

2. Resultaat startbijeenkomsten



1. Iedereen sport en beweegt
2. Sportieve en gezonde jeugd
3. Vitale sport- en beweegaanbieders

2. Resultaat startbijeenkomsten



• Echt iedereen
• Kwetsbare doelgroepen
• Laagdrempelig
• Preventieve inzet sport
• Verbinding met zorg- en welzijnspartners
• Actief doorverwijzing naar reguliere activiteiten
• Aanbod goed in beeld
• Regelingen (Jeugdsportfonds / Leergeld)

Iedereen sport en beweegt



• De jeugd heeft de toekomst
• Verbeteren motorische vaardigheden

• Door vakleerkracht
• Door focus op bewegen 

• Gezond opvoeden en opgroeien
• Voor, op en na school
• Samenwerking kindpartners, sport- en beweegaanbieders, 

zorgpartners etc. 

Sportieve en gezonde jeugd



• Open en maatschappelijk betrokken verenigingen
• Samenwerking (concreet, bijv. inkoop) 
• Omniverenigingen
• Voldoende en betrokken vrijwilligers
• Vernieuwend aanbod
• Veilig en positief sportklimaat; respect, normen, waarden etc.
• Verenigingsondersteuning en deskundigheidsbevordering

Vitale sport- en beweegaanbieders



IEDEREEN SPORT 
EN BEWEEGT



We sporten steeds meer



19.000 inwoners

9.500 sporters

5.130

50% sport wekelijks

27% lid sportvereniging

48% voldoet aan Beweegrichtlijn



Dit geldt zeker niet voor iedereen
Denk hierbij aan ouderen, mensen met een beperking, mensen in 

armoedesituaties en mensen met een migratieachtergrond



Gemiddeld: 27%
0 10 jaar: 29%
10 25 jaar: 51%
25 45 jaar: 27%
45 65 jaar: 22%
65 jaar en ouder: 15%



50% van de ouderen (65+) in 
West Maas en Waal is eenzaam





49% van de volwassenen (19-65 jaar) in 
West Maas en Waal heeft overgewicht





Sport en bewegen als middel inzetten levert op!





Hoe zorgen we in West Maas 
en Waal dat iedereen kan 

sporten en bewegen?



• Zichtbaarheid van activiteiten vergroten
• Vraag en aanbod in beeld (bijv. via platform)
• Passend sport- en beweegaanbod voor kwetsbare doelgroepen, bijv. voor 

volwassenen/kinderen met gedragsstoornis, senioren, beperking etc.
• Sportkennismaking op de wijze als Sjors Sportief voor andere doelgroepen
• Doorverwijzing vanuit zorgaanbieders (huisartsen, fysio etc.)
• Begeleiding van kwetsbare inwoners die willen sporten/bewegen
• Laagdrempelige voorwaarden voor kwetsbare inwoners, bijv. met behulp 

van bonnenboekje of sportfonds
• Opzetten en begeleiden van wandel- en loopgroepen
• Bewegen in dagbesteding realiseren (onderdeel van begeleiding)
• De combinatie van bewegen, welzijn en zorg organiseren

Potentiële acties



• Inzet combinatiefunctionarissen 
• Uitvoeringsbudget Sportakkoord ( 10.000 per jaar)
• 5.000 per jaar)
• Gemeentelijke en landelijke subsidiemogelijkheden
• Cofinanciering partners en inzet in natura

Met welke mogelijke hulpmiddelen?



5. In gesprek

Samen aan de slag met 
onderstaande vragen:

1. Wat willen we binnen het thema 
bereiken?

2. Welke acties zijn hiervoor nodig?
3. Wie gaat hiermee aan de slag?



6. Planning en vervolgstappen

Oktober: Startbijeenkomsten 
November: Themabijeenkomsten
December: Penvoering Sportakkoord 
Januari: Reactie op concept sportakkoord
Februari: Presentatie en ondertekening



Bedankt voor jullie 
input en aandacht!


