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

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

• Vervolg in 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 (bijv. sportbeleid)
• Het Nationaal Sportakkoord

1. Terugblik



Typering sport/bewegen in Wijchen

• Groot aanbod en veel initiatieven qua sport en bewegen
• Veel (grote) verenigingen
• Weinig samenwerking en draagvlak
• Goede voorzieningen (sporthallen, velden, etc.)
• Buitenruimte/omgeving is goed

2. Resultaat Startbijeenkomsten



Kansen en uitdagingen

• Meer samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, ook met 
andere partners zoals zorg, welzijn en onderwijs

• In beweging krijgen van kwetsbare doelgroepen
• Voldoende (jeugd)leden en vrijwilligers behouden
• Vasthouden oudere jongeren (+/- 20 jaar)
• Betaalbaarheid
• Véél kansen op het gebied van o.a. visie, beleid, 

organisatiestructuur(verenigingsondersteuning)

2. Resultaat Startbijeenkomsten



1. Meedoen in Wijchen
2. Actief opgroeien in Wijchen
3. Verenigen in Wijchen

2. Resultaat Startbijeenkomsten



3. MEEDOEN
IN WIJCHEN



We sporten steeds meer



41.000 inwoners

21.700 sporters

11.500

53% sport wekelijks (NL: 51,3%)

28% lid sportvereniging (NL: 25%)

54% voldoet aan Beweegrichtlijn
(NL: 51,7%)



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

armoedesituaties en mensen met een migratieachtergrond



Gemiddeld: 28%
0 10 jaar: 23%
10 25 jaar: 54%
25 45 jaar: 27%
45 65 jaar: 23%
65 jaar en ouder: 19%



46% van de ouderen (65+) 
in Wijchen is eenzaam



% VAN KINDEREN (4-12 JAAR) LID VAN EEN 
SPORTVERENIGING IN VALKENSWAARD

87

84% van de kinderen (4-12) in Wijchen
is lid van een sportvereniging/sportclub.

Percentage daalt vanaf middelbare school (76%).





47% van de volwassenen (19-65 jaar) in 
Wijchen heeft overgewicht





Sport en bewegen als middel inzetten levert op!





Hoe zorgen we ervoor dat 
iedereen in Wijchen mee kan 

doen met sporten en bewegen?



• Vraag en aanbod in beeld (bijv. via digitaal platform)
• Gezamenlijke sportpas (bijv. voor jongeren)
• Zorgaanbieders en huisartsen betrekken bij doorverwijzing naar 

sport/bewegen
• Plan uitwerken voor sportmaatjes / maatjesproject
• Deskundigheidsbevordering vrijwilligers voor mensen met beperking
• Organiseren van laagdrempelig sport- en beweegaanbod voor kwetsbare 

doelgroepen
•

Potentiële acties



• Inzet combinatiefunctionarissen 
• Uitvoeringsbudget Sportakkoord (
•

• Gemeentelijke en landelijke subsidiemogelijkheden
• Cofinanciering partners en inzet in natura

Met welke mogelijke hulpmiddelen?



4. 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?



5. Planning en vervolgstappen

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



Bedankt voor de 
input en aandacht!


