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Voorbeschouwing
In navolging op het Nationaal Sportakkoord en het Gelders Sportakkoord kwam dit Wagenings Sport- en
Beweegakkoord met vele betrokkenen tot stand.
De droom die we samen hebben geformuleerd: een Wageningen waarin écht iedereen met plezier kan
sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Alleen of samen. Als sporter, als betrokkene vrijwilliger bij sport
en bewegen of als toeschouwer langs de lijn.
Om deze droom te vertalen naar een actieplan, kwamen tijdens drie bijeenkomsten partijen uit uiteenlopende
domeinen samen. Met alle deelnemers stelden we vast wat al goed gaat in Wageningen op het gebied van
sport en bewegen, en wat nog beter kan. We formuleerden ambities en wisselden ideeën uit.
De centrale ambitie waar we gezamenlijk voor gaan is: ‘In 2025 is het mogelijk voor iedereen om mee te doen
met sporten en bewegen met plezier en kan iedereen de weg vinden naar geschikt sport- en beweegaanbod.’
Tot slot besloten we welke concrete acties een plek in dit Sport- en Beweegakkoord verdienden en hoe we
dat gaan realiseren. Dat laatste bleek cruciaal, want alle betrokkenen waren het erover eens: dit moest een
plan worden dat gaat over dóen!
De handtekeningen van alle samenwerkende organisaties van Wageningen onder dit akkoord vormen die stap
naar doen. Van meedenken tot meehelpen: in allerlei vormen en varianten laten de ondertekenaars hiermee
zien dat ze zich zullen inzetten voor een actief, gezond Wageningen.

Samen dóen. Daar staat dit Wagenings Sport- en Beweegakkoord voor.
Laten we het met elkaar mogelijk maken.
Sportformateur gemeente Wageningen
Gemeente Wageningen
Sportservice Wageningen
Sportraad Wageningen

In memoriam Gert Jan van Leeuwen
Gert Jan van Leeuwen was voorzitter van de Korfbal
Vereniging Wageningen. Tot ieders schrik overleed
hij plotseling tijdens het maken van dit Sport- en
Beweegakkoord. Hij was een bekende Wageninger in
de wereld van sport en bewegen. Samenwerking en
verbinding: daar stond hij voor. Altijd zag hij kansen en mogelijkheden, waarbij hij een ongelooflijke
maatschappelijke betrokkenheid liet zien. Voor deze
uitgangspunten staat ook het Wageningse Sport- en
Beweegakkoord. Daarom dragen we zijn visie met
alle partners zoveel mogelijk uit in de implementatie
van dit akkoord.
Anneke Hiemstra
Sportformateur gemeente Wageningen
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Het speelveld
Sporten en bewegen
In Wageningen haalt 71,6% van de bevolking de beweegnorm, tegenover 63%
gemiddeld in Nederland. Met 26,9% dat lid is van een sportvereniging scoort
Wageningen ook hoger dan gemiddeld. Daarnaast is het aantal niet-sporters met
34,4% veel lager dan het landelijke gemiddelde. In figuur 1 is verder te zien dat
hardlopen en wandelen meer dan gemiddeld worden beoefend in Wageningen.
Fitness en wielrennen liggen daarentegen onder het landelijke gemiddelde, terwijl
het fietsgebruik met 51,2% in Wageningen juist flink hoger ligt dan het landelijke
gemiddelde.
Figuur 1 (rechts): Waardebeker Wageningen 2016 (Bronnen: Kenniscentrum Sport en Bewegen,
Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM, NOC*NSF)

Overige gezondheidscijfers in Wageningen
Figuur 2 laat zien dat Wageningen ten opzichte van het landelijke gemiddelde
lager scoort op alle gezondheidsdeterminanten. Verder laat het gezondheidsprofiel van Wageningen (2015) zien dat 51% 1 of meer chronische aandoeningen heeft
en 10% lichamelijke beperkingen ervaart. 26% van de Wageningse volwassenen
heeft moeite om rond te komen. 16% van de kinderen komt uit een gezin dat
moeite heeft om rond te komen. 80% ervaart de gezondheid als (zeer) goed en
50% heeft matig/hoog risico op angststoornis of depressie.
(Bron: beleidskader Samen Wageningen)
Figuur 2 (links): Indexcijfers gezondheidsdeterminanten Wageningen
ten opzichte van de GGD regio en Nederland 2012 (bron: RIVM)
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Bevolkingsopbouw en demografische ontwikkelingen
Wageningen kent als universiteitsstad een bijzondere bevolkingsopbouw. Er wonen
veel studenten, veel verschillende nationaliteiten en veel hoogopgeleiden met
een hoog inkomen. Tegelijkertijd wonen er ook veel laagopgeleiden met een laag
inkomen. De middengroep, die vaak de verbindende schakel vormt, is juist vrij
klein. Dit alles maakt Wageningen tot een dynamische stad, waarin veel activiteiten
plaatsvinden en initiatieven worden ontwikkeld. Een stad bovendien waarin behoefte is aan een divers aanbod. Verwacht wordt dat het aandeel alleenstaanden in
Wageningen toeneemt tot in ieder geval 2025. Dit komt door de extra toestroom
van studenten, maar ook door de vergrijzing. Door de stijgende levensverwachting
neemt het aantal oudere alleenstaanden toe. Ook neemt het aandeel kleinere huishoudens toe. Jonge alleenstaanden blijven langer alleen wonen en als gevolg van
scheidingen zijn er in de toekomst ook meer eenoudergezinnen en alleenstaanden
van middelbare leeftijd (Bron: beleidskader Samen Wageningen).
Ontwikkelingen en samenwerkingen
Dit Sport- en Beweegakkoord sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande kaders en
ontwikkelingen in Wageningen. Zo wordt sinds 2016 in Wageningen gewerkt met
het Beleidskader Samen Wageningen en werken 4 samenwerkingsverbanden van
28 organisaties samen binnen Welsaam. Ook sluit dit akkoord zoveel mogelijk aan
bij de visie Kind Centraal waarin alle organisaties in Wageningen die zich bezig
houden met kinderen, samenwerken aan goede kansen voor kinderen in hun
ontwikkeling aan de hand van een negental speerpunten, waaronder ‘groene
speel- en leeromgeving’ en ‘gezond leven’. Daarnaast biedt dit Sport- en Beweegakkoord goede input voor de Wageningse omgevingswet en omgevingsvisies die
voor Wageningen uitgewerkt worden. Ten slotte heeft de gemeente Wagenigen
zich in 2019 aangesloten bij het samenwerkingsverband Uniek Sporten regio
Foodvalley. Deze samenwerking helpt mensen met een beperking de juiste sport
te vinden. Het Wageningse sportaanbod voor deze doelgroep is toegevoegd aan
de website van Uniek Sporten.
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Spelers
Alleen gaan we sneller,
samen komen we verder
Zonder spelers geen team om een wedstrijd te
spelen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het
succes van het Sport- en Beweegakkoord in Wageningen. We vormen één team! De spelers die meedoen
staan in dit hoofdstuk. Sta je er nog niet tussen en wil
je graag een bijdrage leveren? Graag! Iedereen kan
en mag meedoen. Klik hier om mee te doen!
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Sport & bewegen breed

Welzijn, zorg & gezondheid

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportservice Wageningen
Gemeente Wageningen
Sportraad Wageningen
SWU Thymos

Sport & beweegaanbieders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KV Wageningen
Rugby Club Wageningen
SKV Wageningen
NVLTB tennisvereniging
Toerclub (TC) Wageningen
La Prime (schermen)
Tafeltennisvereniging SHOT
WZ&PC De Rijn
AV Pallas ’67
Scylla
Discover Ultimate Frisbee Wageningen
Bridgeclub (BC) Sans Fumeurs
Schaakvereniging Wageningen
W.S.R. Argo
All Stars Boxing Gym
ILL SKILLS (ILL SKILL SQUAD)
Clever Move
Spelonk Natuurbeleven
De Kansenboom; Qigong
De Plataan
Sportfondsenbad de Bongerd Wageningen

Solidez
De Voetbalwerkplaats/’s Heerenloo
Compleet Mensenwerk
Humanitas Nederrijn
Vluchtelingenwerk
Vrijwilligerscentrum Wageningen
Wageningen Inclusief
Fietsmaatjes Gelderse Vallei
Stichting AED Wageningen
M-Visio

Onderwijs, onderzoek, advies
• De Margrietschool
• OBS de Nijenoord
• Odin Wenting Bouwadvies B.V.
(sporttechnisch adviseur)
• Wageningen University & Research, Health
& Society Group / Sports Centre de Bongerd
Overig
•
•
•
•
•

Adviesraad Samenleving Wageningen
S.A.W (Student Alliance Wageningen)
Connect Wageningen
GroenLinks Wageningen fractie
D66 Wageningen

Tactiek
Hoe gaan we het aanpakken?
De droom achter het Wagenings Sport- en Beweegakkoord is een gemeente
waarin iedereen met plezier kan sporten en bewegen met plezier. Nu en in de toekomst. Als sporter, als betrokkene vrijwilliger bij sport en bewegen of als toeschouwer langs de lijn.
Die droom realiseren we alleen samen. Daarom slaan sport- en beweegaanbieders,
gezondheid, zorg, welzijn, inwoners, bedrijfsleven en overheid met dit akkoord de
handen ineen. We creëren nieuwe netwerken en samenwerkingen om de krachten
te bundelen en bouwen voort op bestaande samenwerkingen. Met nieuwe vormen
van communicatie zorgen we ervoor dat elke inwoner weet hoe, waar en wanneer
hij kan sporten en bewegen. Door drempels weg te nemen stimuleren we meer
mensen om actief te worden en te blijven. We zorgen ervoor dat (kwetsbare) doelgroepen van jong tot oud in beweging kunnen blijven. Kortom, we gaan voor een
Wageningen waarin sporten en bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van
ieders leven.
Om al deze stappen en intenties in een akkoord te gieten, vonden drie interactieve
bijeenkomsten plaats. Begeleid door de Sportformateur formuleerden de betrokkenen samen ambities op vier thema’s:
•
•
•
•

Inclusief sporten en bewegen
Vitale sport- en beweegaanbieders
Vaardig in beweging van jongs af aan
Gezond door sport en bewegen

Vanuit deze ambities ontstonden verschillende ideeën voor initiatieven en acties,
bestaand of nieuw. De betrokkenen selecteerden en verdiepten deze ideeën.
Betrokken partijen tekenen als volgende stap dit Sport- en Beweegakkoord en
zetten zich de komende twee jaren en daarna in voor het bereiken van de ambities
van het Wagenings Sport- en Beweegakkoord. Dit zijn partijen op het gebied van
sport, gezondheid, zorg, onderwijs, welzijn & participatie, bedrijfsleven, belangenbehartiging, communicatie en overheid. Het is uniek voor Wageningen dat zoveel
partijen de handen ineenslaan voor het bereiken van deze ambities.
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Dit zijn ambities op het gebied van sport en bewegen, inclusiviteit, gezondheid en
vitaliteit van de sport- en beweegaanbieders.
Dit Sport- en Beweegakkoord is een akkoord van de Wageningse gemeenschap,
van onderop en niet van de gemeente. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van
Samen Wageningen. We doen het samen en maatwerk staat voorop, vanuit gelijkwaardige samenwerking. De gemeente Wageningen denkt mee waar zij kan
met de ontstane initiatieven en ideeën. Indien nodig schakelt zij naar anderen die
kunnen helpen de initiatieven en ideeën te realiseren.
Om de acties uit het Sport- en Beweegakkoord te realiseren in Wageningen 2025:
• Neemt iedere partner een proactieve houding aan om in de geest van het
Wageningse sport- en beweegakkoord duurzame samenwerkingen op te zetten
die bijdragen aan een versterking van het sport- en beweegaanbod in
Wageningen.
• Wijzen alle partners uit welzijn, zorg en sport en bewegen actief naar elkaar
door.
• Draagt iedere partner bij aan een sterke sport- en beweeginfrastructuur zodat
we de ambities van het akkoord waar kunnen maken, ook op het efficiënt en
gezamenlijk gebruik van alle voorzieningen.
• Zorgen alle sport- en beweegaanbieders ervoor dat zij op de hoogte blijven
van de ontwikkelingen en veranderingen in de (sport)wereld en dat zij passende
acties ondernemen om het Sport- en Beweegaanbod actueel te houden.
• Zeggen alle ondertekenaars toe een houding aan te nemen gericht op inclusiviteit en ervoor te zorgen dat alle mensen zich welkom voelen om mee te sporten
en bewegen.
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Samenhang tussen de speerpunten van het Sport- en Beweegakkoord
De initiatieven en acties zijn geïnitieerd vanuit een thema, maar dragen veelal bij aan meerdere thema’s. Hieronder is te zien hoe zij met elkaar samenhangen.
Het is uniek voor Wageningen dat zoveel partijen de handen ineenslaan voor het bereiken van deze ambities op het gebied van sport en bewegen, inclusiviteit,
gezondheid en vitaliteit van de sport- en beweegaanbieders.

Speerpunt:
1.

Aanbod en vraag beter op elkaar afstemmen

2.

Alle inwoners kennen het sport- en beweegaanbod
Aanbod beter communiceren

3.

Sport- en beweegaanbod is goed toegankelijk voor (kwetsbare) inwoners

4.

Extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen (drempels wegnemen)

5.

Netwerk van sport- en beweegaanbieders
(plus zorg, welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven)

6.

Stimuleren van de open-club gedachte

7.

Bevorderen van vrijwilligersaanloop

8.

Passende verenigingsondersteuning die professionalisering stimuleert

9.

Vrijheid voor aanbieders om zich te ontwikkelen
en aan te passen aan de vraag

10. Trainen van begeleiders en docenten op motorische ontwikkeling kinderen
11. Veelzijdig beweegaanbod voor kinderen met
aandacht voor de grondvormen van bewegen
12. Stimuleren van samenwerkingen tussen sport,
zorg, welzijn en onderwijs
13. (Wijk)professionals extra informeren over het
belang van bewegen voor de gezondheid en hen
stimuleren het in te zetten als middel in hun werk
14. Sport- en beweegaanbod beter bekendmaken bij specifieke doelgroepen
15. Veilige en gezonde sportomgevingen voor meer
bewegen en gezondheid
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Inclusief sporten
en bewegen

Inclusief sporten
en bewegen

Vaardig
in bewegen

Gezond door
sporten en bewegen

Inclusief sporten en bewegen
Iedere Wageninger verdient de kans om met plezier te sporten en bewegen.
Jong en oud. Met en zonder beperkingen. Ongeacht achtergrond, opleidingsniveau of inkomen. Op dit moment blijkt dit nog niet het geval te zijn. Met name
specifieke doelgroepen voldoen minder vaak aan de Nederlandse Beweegrichtlijngen, vinden de weg niet goed naar het sport- en beweegaanbod of zijn minder
vaak lid van een sportaanbieder. Zij ervaren meer drempels om mee te doen.
Dat beïnvloedt hun gezondheid, sociale netwerk en psychisch welzijn.
Dit willen we bereiken:
• Wageningen is in 2025 ook op het gebied van sport en bewegen een inclusieve
gemeente: iedereen doet mee met sport en bewegen, met plezier op eigen
niveau, op eigen manier en heeft gelijke kansen op een gezond leven.
• Meedoen met sport en bewegen wordt niet meer belemmerd door kosten,
vervoer, regels of achtergronden. Sport en bewegen is dus toegankelijk voor
iedereen, ongeacht kosten, vervoer, regels of achtergrond.
• Alle sportclubs staan in Wageningen 2025 open voor iedereen, er is een verwelkomend klimaat en er is voldoende passend aanbod voor verschillende groepen
op alle sportclubs.
• Iedereen voelt zich welkom om te sporten en bewegen, ‘hoort erbij’ en mag
eigen sportkeuzes maken. Het sport- en beweegaanbod is goed toegankelijk
voor (kwetsbare) inwoners met gezondheidsachterstanden.

Dit zijn de concrete initiatieven en acties die dit mogelijk gaan maken:
Wat?

Wie?

Bieden van een beter overzicht van sport- en beweegmogelijkheden voor inwoners, verwijzers en
aanbieders, inclusief bekendmaking. Met informatie over toegankelijkheid en geschiktheid van
sport- en beweegvormen. In digitale of analoge
vorm. Toezien op het toerusten van mensen met
een dergelijk overzicht.
Aansluiten op bestaande initiatieven (unieksporten.nl; platform sport- en cultuurimpuls, overzicht
cultuuractiviteiten e.d.).

Rinske Bakker (SSW); Henk Kuiper
(Sportraad Wageningen),
Glenn Nijhuis (De Plataan),
Martijn van Leusden (Discover;
klankbordrol); Gemeente Wageningen (klankbordrol; schakelrol),
Kenniscentrum Sport en Bewegen;
Uniek Sporten; NOC*NSF;
Roeland Verheul (GoHike),
Edwin de Jonge (Goed in Beeld
ontwerpstudio/ILL SKILLS,
leverancier)

Overal op websites bij aankondiging sport- en
beweegaanbod het ‘ik doe mee fonds’ benoemen.

Mark Reijerman (Connect
Wageningen), ism. Sport- en
Beweegaanbieders, SSW

Mensen laten kennismaken met verschillende
sport- en bewegingsvormen zodat ze bewegingsvormen kunnen uitproberen om te kijken wat het
beste past. In de vorm van een terugkerend evenement of initiatief voor kennismaking met sport
en bewegen. Bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse
molenmarkt in Wageningen.
Specifiek: tieners kennis laten maken met het
Wageningse sport- en beweegaanbod via een
roulatiesysteem over veel sporten.

Jan Willem Lammers (La Prime,
meewerkend), Laura Kaper
(fractievoorzitter D66), Ineke
Jansonius (Spelonk Natuurbeleven,
meewerkend), Astrid Wildekamp
(SKV, ondersteunend), Edwin de
Jonge (ILL SKILLS, meewerkend),
Anne Elings (Pallas, meewerkend)
Rinske Bakker & Berry Hellegering
(SSW, meedenkend; schakelrol)

Zo gaan we dat doen:
• Aanbod en vraag zijn beter op elkaar afgestemd.
• Alle inwoners zijn goed op de hoogte van het sport- en beweegaanbod. Aanbod beter communiceren.
• Het sport- en beweegaanbod is goed toegankelijk voor (kwetsbare) inwoners.
• Extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen en drempels om te bewegen
identificeren en wegnemen.
• Kwetsbare doelgroepen activeren door verbindingen tussen sport, zorg, welzijn
en onderwijs te verbeteren.
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Acties ouderen
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Ultimate Frisbee als fairplay sport verder ontwikkelen in Wageningen. Zo zijn de Wageningse jeugd
en de medewerkers van de WUR nog ondervertegenwoordigd. Acties: naamsbekendheid
opbouwen en geven van clinics tijdens (luch)
pauzes op de campus. Voor de bekendheid komen
er kastjes in een drietal Wageningse parken waar
iedereen een frisbee kan lenen.

Martijn van Leusden
(Discover; trekker).

Tennis voor iedereen: tennis toegankelijk maken
voor jong & oud. Door vanuit behoeften geschikte
manieren te bieden om te tennissen.

Marjoleine Bartels-Arntz: (NVLTB),
Berry Hellegering (SSW, ondersteunend)

Wat?

Wie?

Iedereen kan blijven bewegen: Mensen in clubs
die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) moeten
stoppen met hun sport, toch laten bewegen en
betrokken laten bij hun sportvereniging. Vanuit
een vangnet samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, zorgprofessionals en eventueel
een (tijdelijke) lidmaatschapsvorm bieden, zodat
sporters gemakkelijk andere sporten uit kunnen
proberen en/of op hun eigen sportclub onder
begeleiding bewegen (bijv Tennisfit)
Samenhang met (bestaande) initiatieven:
OldStars-tafeltennis, Fietsmaatjes,
Scylla (55+ sport). SKV (Walking football) etc.

Marjoleine Bartels-Arntz: (NVLTB),
Glenn Nijhuis (De Plataan), Dennis
de Wit (Scylla), Joop van Raaij
(Shot Tafeltennis), Nick Wezenbeek
(CleverMove), Suzanne Robbertsen
(All Stars Boxing Gym,
meedenkend en meewerkend),
Berry Hellegering (SSW, ondersteunend),

Aanpak implementeren voor ouderen: OldStarstafeltennis. Dit is een aangepaste spelvorm voor
tafeltennis (gebaseerd op ASM: Athletics Skills
Model), geschikt voor ouderen die op een gezonde manier willen bewegen en deel willen uitmaken
van een sociale, gezellige groep.

Joop van Raaij, Steef Lips,
Anneke Rot (Tafeltennisvereniging
SHOT Wageningen), Rinske Bakker
(SSW, ondersteunend)

Meer mensen/ouderen die niet meer zelfstandig
kunnen fietsen weer in beweging krijgen op een
duofiets. Maatschappelijke organisaties bekend
maken met Fietsmaatje Wageningen

Tjitze Smit (Fietsmaatjes Wageningen), Henri ten Klooster (SCB)
en SWU Thymos; Peter Stokvisch
en Cisca Noy (TCW; meewerkend)

Acties kwetsbare groepen
Wat?

Alle sportaccommodaties zijn in 2025 fysiek toegankelijk voor mensen met een beperking.
De accommodaties zijn getest door de doelgroep,
evt. aangepast en voorzien van een keurmerk.

Buddy systeem: koppelen actieve sporter aan
‘hulpbehoevende sporter’, zoals student gekoppeld aan jeugd, of iemand met fysieke klachten en
een actieve sporter. Idee is om dit breder te
trekken, voor mensen (kinderen) met gezondheidsachterstanden, beperking, etc. In de vorm van een
maatjessysteem. Ligt in lijn met initiatieven

Wie?

Werner Hendrickx (Wageningen
Inclusief), Odin Wenting
(Odin Wenting Bouwadvies B.V.)

Chris Rijnders (Vluchtelingenwerk),
Astrid Wildekamp (SKV en
Vrijwilligerscentrum Wageningen
voor werving van buddy’s),
Rinske Bakker (SSW, meedenker;
schakelrol), Joris Bergman (Argo):
buddy’s werven binnen Argo

Overzichtelijk maken welke geldstromen er zijn om
te sporten en bewegen voor mensen die moeite
hebben met rondkomen en beter bekend maken.
Daarnaast: beter betaalbaar maken van sport en
bewegen voor sociale minima.

Jan-Willem Lammers (La Prime),
Astrid Wildekamp (SKV, ondersteunend)

Kinderen van ouders met een lage SES/in de
bijstand/statushouders/asielzoekers (minimuminkomen) kunnen naar zwemles

Mennold Philipa (Solidez),
Alwin Heij (Sportfondsenbad
de Bongerd), Manon Ruijgrok
(SSW, meedenkend)

‘maatjes’, ‘werving van vrijwilligers’ met ‘fietsmaatjes’

CHALLENGE
HOE BEREIKEN EN ACTIVEREN WE INACTIEVE GROEPEN IN WAGENINGEN?

Mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt
worden gekoppeld aan een sport- en beweegmaatje (studenten) om samen te sporten of te
bewegen.

Mensen met lange afstand tot de arbeidsmarkt
door de combinatie van sporten/bewegen en
mentale coaching weer regie te laten krijgen op
hun leven (Bewegen Werkt). Participatietraining
Sociaal Domein die is gekoppeld aan de bijstandsuitkering.
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Henri ten Klooster (SCB),
SWU Thymos, Rinske Bakker
(SSW, meedenkend

Baldwin Josso, Käthy Lammertsen
(Klantmanagers gemeente
Wageningen), Rinske Bakker (SSW,
meedenkend), Wouter Kolthek
(De Voetbalwerkplaats, meedenkend), Suzanne Robbertsen
(All Stars Boxing Gym, meedenkend en meewerkend).

Een goed voorbeeld: Buddysysteem
Het Buddysysteem koppelt actieve sporters aan ‘hulpbehoevende’ sporters
die wel wat ondersteuning of aansporing kunnen gebruiken. Een student wordt
bijvoorbeeld gekoppeld aan een tiener, of een actieve volwassene komt in
beweging met iemand met fysieke klachten. Het Buddysysteem richt zich daarmee op het activeren van volwassenen en kinderen in een achterstandspositie,
met een beperking, etc. In eerste instantie komen de actieve sporters van
verenigingen, maar in de toekomst kunnen ook zelfstandige sporters waarschijnlijk meedoen.

11

Vitale sport- en beweegaanbieders
Sport- en beweegaanbieders vormen een belangrijke basis van de georganiseerde
sport in Wageningen. Daarom is het belangrijk dat zij vitaal zijn, zodat sport voor
iedereen toegankelijk en aantrekkelijk blijft. Dat betekent dat zij hun financiën
op orde hebben, over voldoende menskracht beschikken, passende faciliteiten
hebben, flexibel inspringen op ontwikkelingen, een positief en veilig sportklimaat
kennen en passend sport- en beweegaanbod aanbieden. Bovendien is het essentieel dat aanbieders (nog) meer met elkaar en andere domeinen samenwerken om
(kwetsbare) doelgroepen te bereiken, te activeren en bij het sporten en bewegen
te behouden. Van vitale aanbieders naar vitale samenwerkingen dus!
Dit willen we bereiken:
• Sport en bewegen is in 2025 bij sportclubs toegankelijk, inclusief, verbindend
en draagt onder andere bij aan de gezondheid van mensen (sterker, energieker,
zelfredzamer, gevoel van erbij horen).
• Sportclubs zijn in Wageningen 2025 toekomstbestendig door onder andere voldoende vrijwilligers, goede aandacht voor vrijwilligers, gezonde bedrijfsvoering.
• Sport- en beweegaanbieders weten (kwetsbare) doelgroepen effectief te
bereiken, activeren en behouden.
• Sport- en beweegaanbieders stemmen hun aanbod af op de vraag van
specifieke doelgroepen.
• De vereniging is meer dan een plek voor sport; het is een spil in het maatschappelijke speelveld.
Zo gaan we dat doen:
• Netwerken opbouwen tussen sport- en beweegaanbieders onderling en met
zorg, welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven.
• Stimuleren van de open-club gedachte.
• Bevorderen van vrijwilligersaanloop.
• Passende verenigingsondersteuning die professionalisering stimuleert.
• Vrijheid voor aanbieders om zich te ontwikkelen en aan te passen aan de vraag.
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CHALLENGE
HOE ZORGEN WE SAMEN VOOR TOEKOMSTBESTENDIGE AANBIEDERS?

Een goed voorbeeld: de open club
Meerdere clubs en sportaanbieders werken samen toe naar drie kernen van open
clubs: zij staan open voor anderen, samenwerkingen en nieuwe ideeën. Andere
sporten zijn dan ook welkom. Verder faciliteren ze open gebruik van ruimte en
velden. Er is veel aandacht voor vrijwilligerswerk, werken en leren op de sportlocatie. Ook is er veel samenwerking met zorgpartijen. De open club kijkt naar
kansen en mogelijkheden om samen te werken, met oog voor creativiteit en
efficiënt gebruik van faciliteiten en mankracht.

Dit zijn de concrete initiatieven en acties die dit mogelijk gaan maken:
Wat?

Wie?

Eind 2020 beschikt Wageningen over een (digitaal)
Sportnetwerk met als doelen: kennis delen, leren
van elkaars best practices, verbinden kaderleden/
vrijwilligers, vergroten zichtbaarheid sport- en
beweegaanbieders, delen voortgang van het
Sport- en Beweegakkoord.

Henk Kuiper (Sportraad Wageningen), Glenn Nijhuis (De Plataan,
klankbordrol), Edwin de Jonge
(ILL SKILLS, klankbordrol), alle
sport- en beweegaanbieders

Eind 2020 is iedere sport- en beweegaanbieder op
de hoogte van en neemt waar mogelijk deel aan
het trainings- en scholingsaanbod voor met name
het vrijwilligers, trainers en bestuurders.

Henk Kuiper (Sportraad Wageningen) i.s.m. Adviseur Lokale Sport,
Berry Hellegering (SSW), alle sporten beweegaanbieders.

In 2025 kent Wageningen 3 ‘leerwerk-sportlocaties’: op deze kernen komen sporten, recreëren,
werken en leren bij elkaar in de breedste zin van
het woord. Plekken waar iedereen, maar in het
bijzonder mensen in kwetsbare positie kunnen
werken en sporten.
Zo vormen deze kernen een voorziening voor
meerdere acties uit dit sport- en beweegakkoord.

De diverse partijen die zich bezighouden met
verenigingsondersteuning stemmen hun ondersteuningsaanbod regelmatig op elkaar af.

Sportvoorzieningen zijn in 2025 multifunctioneler
ingericht en algemener toegankelijk - niet alleen
voor georganiseerd sporten maar ook voor
individuele initiatieven.

Rinske Bakker (SSW), alle Sport en
Beweegaanbieders

Mensen enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk bij
sport- en beweegaanbieders via het Fitcoin-systeem. Fitcoin is een app/platform waar vrijwilligerswerk beloond wordt met fitcoins.

Berry Hellegering (SSW), Astrid
(Vrijwilligerscentrum Wageningen,
werving van vrijwilligers/bekendheid)

Betrekken van studenten bij de organisatie
(facilitatie) van evenementen - vrijwilliger, gemotiveerd bereik.

SWU Thymos

Henk Kuiper (Sportraad Wageningen), Arjan van Dee (KV Wageningen), Edwin de Jonge (ILL SKILLS,
meewerkend), Berry Hellegering
(SSW), Alwin Heij (Zwembad de
Bongerd), Wouter Kolthek
(De Voetbalwerkplaats, meedenkend), SKV, via Astrid Wildekamp.

Betere doorstroom van studentensport naar
reguliere sport- en beweegaanbieders via versterken samenwerking tussen studentensportvereniging en burgersportvereniging.
Bijvoorbeeld. 3 fietsclubs (studenten, regulier,
fietsen met dementerenden/ouderen) daar is nog
veel meer uit te halen.

Henri ten Klooster (SCB),
SWU Thymos, Peter Stokvisch en
Cisca Noy (TCW, meewerkend)
Joris Bergman (Argo/VADA,
meewerkend), Martijn van Leusden
(Discover, klankbord), alle sporten beweegaanbieders

SSW, Services van het Sportakkoord, Rabobank, Sportbonden,
etc.

Een schaak/damtafel realiseren in het centrum van
Wageningen. Gemeente en ondernemers zijn
enthousiast, financiering lijkt mogelijk.

Kees Stap (Dam- en Schaakvereniging); diverse ondernemers
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Vaardig in bewegen
Kinderen bewegen steeds minder en hun motorische vaardigheden gaan achteruit.
Het is dan ook belangrijk om hen actiever en vaardiger in bewegen te krijgen.
Dit draagt niet alleen bij aan hun gezondheid, nu en in de toekomst. Ook vergroot
dit de kans op een actieve en vitale toekomst, waarin zij een leven lang betrokken
blijven bij sport en bewegen.
Dit willen we bereiken:
• In Wageningen 2025 groeien kinderen op in een gezonde omgeving, waar zij
sociaal en fysiek goed kunnen ontwikkelen en lekker in hun vel zitten.
• Alle kinderen van 4-12 jaar in Wageningen 2025 bezitten voldoende (juiste)
motorische vaardigheden, waardoor zij met plezier en blessurevrij kunnen
sporten en bewegen, zowel nu en als in de toekomst.
• Meer ouders, docenten en andere begeleiders kennen het belang van bewegen
voor kinderen.
Zo gaan we dat doen:
• Stimuleren van samenwerkingen tussen sport, zorg en onderwijs.
• Trainen van begeleiders en docenten om kinderen gevarieerd, veilig en plezierig
te laten bewegen om zich motorisch te ontwikkelen.
• Veelzijdig beweegaanbod realiseren voor kinderen met aandacht voor de
grondvormen van bewegen.

CHALLENGE
HOE ZORGEN WE VOOR EEN BREDE MOTORISCHE ONTWIKKELING
BIJ KINDEREN?

Multi-sportprogramma voor kinderen
Het multi-sportprogramma helpt om kinderen op langere termijn beter bij sport
en bewegen te betrekken. Ook leggen ze zo een goede motorische basis en
ontwikkelen ze vaardigheden die essentieel zijn voor allerlei sporten.
In het multi-sportprogramma maken leerlingen tijdens lessen breed kennis met
verschillende sporten die sportaanbieders gelijktijdig samen aanbieden. Op deze
manier ontwikkelen leerlingen een brede motorische basis in een omgeving
waarin het kind centraal staat. Een ASM-cursus (Athletic Skills Model) volgen door
sport- en beweegaanbieders is een belangrijke stap om dit te realiseren. Ook kan
het testen en meten van de motoriek van kinderen waardevol zijn, net als het
meten van de sportvoorkeur. Een mogelijkheid is dat iedere basisschool een
eigen vakdocent lichamelijke opvoeding krijgt en MQ scans uitvoert, ook bij de
kleutergroepen.
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Dit zijn de concrete initiatieven en acties die dit mogelijk gaan maken:
Wat?

Wie?

Multi Sportprogramma voor kinderen gericht op
de grondvormen van bewegen: binnen sportlessen
komen meerdere sporten aan bod zodat kinderen
met verschillende sporten kennismaken. Vanuit
de filosofie van een brede motorische basis voor
kinderen.

Rinske Bakker en Sebastiaan
Kuiper (SSW), Digna Vleeming
(OBS De Nijenoord), Clariet
Erbrink (De Margrietschool),
Glenn Nijhuis (De Plataan,
meewerkend), Edwin de Jonge
( ILL SKILLS, meewerkend)

Swim2play schoolzwemmen op andere wijze
terug op school: vaardigheden vergroten,
veiligheid en samenwerken.

SCB (Henri ten Klooster) en SWU
Thymos, Anne Elings (Pallas,
meewerkend), Joris Bergman
(Argo & VADA, meewerkend),
Dennis van der Wiel (Scylla).

Meer beweegaanbod voor jonge kinderen
(+ouders) (in groepsvorm) 0 – 4 jaar. door oa.
op kinderdagverblijven starten met de basisvaardigheden van sport en bewegen.

Rinske Bakker (SSW), Mariëlle
de Kort, Onneke Boter (M-Visio),
Ineke Jansonius/meewerkend
(Spelonk Natuurbeleven),
Edwin de Jonge (ILL SKILLS,
meewerkend), enthousiaste
kinderopvangorganisaties.
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Gezond door sport en bewegen
Sporten en bewegen blijkt een effectief middel om de mentale en fysieke gezondheid van mensen te verbeteren. Een actiever Wageningen is een gezonder Wageningen. Niet alleen helpt bewegen om de risico’s op ziekten te verminderen, zoals
diabetes en hart- en vaatziekten. Ook vermindert het bijvoorbeeld stress, wat het
welzijn verbetert en helpt gezondere keuzes te maken. Bovendien biedt het kansen
om mensen te ontmoeten en een vitaal sociaal netwerk op te bouwen. Sporten en
bewegen kan bovendien als ‘medicijn’ een grote rol vervullen in de zorg, en ook
het investeren in blessurepreventie levert gezondheidsvoordelen in brede zin op.
Dit willen we bereiken:
• Meer (kwetsbare) Wageningers zijn gezonder door sporten en bewegen en zijn
er minder gezondheidsachterstanden.
• In 2025 heeft Wageningen een meer gezonde (op het gebied van stress, overgewicht etc.) en fitte populatie. Wij willen ons hier met sport en bewegen voor
inzetten.
• Meer zorg en welzijn gebruiken sport en bewegen als middel bij fysieke en
mentale ziekten en klachten.
• Meer Wageningers sporten verantwoord en daarmee blessurevrij.
Zo gaan we dat doen:
• Kennisdeling, onderling leren en samenwerking tussen sport, zorg en welzijn
stimuleren voor meer impact. (Wijk)professionals extra informeren over het
belang van bewegen voor de gezondheid en hen stimuleren het in te zetten als
middel in hun werk.
• Sport- en beweegaanbod beter bekendmaken bij specifieke doelgroepen.
• Veilige en gezonde sportomgevingen stimuleren die risico’s op gezondheidsproblemen verkleinen en (ook minder vitale mensen) uitnodigen om te bewegen.

16

CHALLENGE
HOE MAKEN WE EEN AED DICHTBIJ IEDERE WAGENINGER BESCHIKBAAR?

Goed voorbeeld: een dekkend AED-netwerk in Wageningen
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) draagt bij aan een gezonde
(sport)omgeving. Een AED kan niet alleen levens redden; ook kan het voor
minder vitale mensen drempels wegnemen om te sporten. Bovendien worden
mensen bewust van de waarde van de AED en neemt het aantal burgerhulpverleners toe. De ambitie is om samen met sport- en beweegaanbieders en andere
maatschappelijke organisaties 25 AED’s in Wageningen te realiseren die 24/7
actief zijn. Daarnaast is het doel om minimaal 500 mensen te trainen. Zo kunnen
meer mensen anderen in nood te helpen, wat belangrijk is voor een gezonder
Wageningen.

Deze concrete acties gaan dit mogelijk maken:
Wat?

Wie?

Realiseren van 25 AED's (24/7) in Wageningen, en
minimaal 500-600 mensen te trainen en aan
te sluiten bij Hartslagnu voor 2025. (landelijk platform voor alarmering burgerhulpverleners).

Stichting AED Wageningen in
samenwerking met sport- en
beweegaanbieders

Samenwerken stimuleren tussen sport- en beweegaanbieders en fysiotherapeuten, artsen, psychologen en andere gezondheids- en welzijnswerkers,
die mensen verschillende bewegingsmogelijkheden kunnen aanraden. Nodig: kennis van de
sport- en bewegingsmogelijkheden. Initiatieven/
mogelijkheden zijn:
• Fit Advies loketfunctie en flexwerken op 2
medische centra (SSW)
• Fit begeleiding of bv blessurepreventie bij
sport- en beweegaanbieders door bv fysiotherapeuten.
• Gecombineerde Leefstijl Interventie (lage SES)

Mariëlle de Kort, Onneke Boter
(M-Visio), Marianne Meijboom
(Qi Gong Wageningen),
Edwin de Jonge (ILL SKILLS,
klankbordrol), Rinske Bakker (SSW),
Anne Elings (Pallas, meewerkend),
Marielle de Kort, Onneke Boter
(M-Visio), Mura (meedenkend).

Sport als preventiemogelijkheid inzetten voor
RSI/Mental Health issues en versterking sociaal
netwerk voor studenten en burgers, bijvoorbeeld
bij burn-out-klachten en door veiligheid te bieden
via opvang en begeleiding bij grensoverschrijdend
gedrag.

SWU Thymos, Vertrouwenscontactpersonen Machteld Vos de Wael
en Machteld Speets (VC Wageningen), Edwin de Jonge (ILL SKILLS,
meewerkend), Jan Willem
Lammers (La Prime, meedenkend),
Suzanne Robbertsen (All Stars
Boxing Gym, meewerkend).

Gezond aanbod in (alle) kantines.
Sportaanbieders + maatzorg + bedrijven, zorg, etc.
nemen deel aan campagnes Lekker in je vel!

Manon Ruijgrok (SSW), Anne
Elings (Pallas, meewerkend)

Sportaanbieders + maatzorg + bedrijven, zorg, etc.
nemen deel aan campagnes Lekker in je vel!

Manon Ruijgrok (SSW/ Lekker in je
vel!), Edwin de Jonge (ILL SKILLS,
meewerkend),
Pallas (Anne Elings, meewerkend).
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Klaar voor de start…
Hoe gaan we verder implementeren?

Inzet adviseur lokale sport

Dit Wagenings Sport- en Beweegakkoord is een belangrijke stap naar een actiever
en gezonder Wageningen. Maar zoals alle betrokkenen tijdens het opstellen ervan
al concludeerden: het moet gaan over dóen! Van de tekentafel vertrekken we nu
daarom naar het veld. Tijd voor actie. Alle ondertekenaars gaan aan de slag om de
ambities te realiseren. Ondertekenen is mooi, maar dóen is waar het om gaat.
We zijn allemaal eigenaar!

Vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationale Sportakkoord stelt de gezamenlijke sport
(sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) ondersteuning van de adviseur lokale sport
ter beschikking. Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen daaropvolgend tegen
inwisseling van zogenaamde waardevouchers (services) diverse opleidingen,
workshops en proces- en trajectbegeleiding (zoals verduurzaming en gezonde
kantine) volgen. In Wageningen is de waarde van deze vouchers jaarlijks € 8.200
euro. De adviseur lokale sport blijft beschikbaar gedurende de periode van uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord.

Organisatie
Een regiegroep ziet toe op de implementatie van het Sport- en Beweegakkoord.
Deze regiegroep bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een ambassadeur per
thema en een aantal adviseurs (gemeente Wageningen, Sportservice Wageningen,
Sportraad Wageningen). De regiegroep komt met regelmaat bij elkaar en houdt
zicht op de implementatie van het akkoord en kent eventueel aanjaagbudget toe
aan ingediende ideeën. Hiervoor is een speciaal formulier ontwikkeld en zijn
toetsingscriteria opgesteld. Ook adviseert de regiegroep op andere zaken zoals
het vinden van voldoende financiering, het koppelen van partijen aan elkaar.
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Financiering
De gemeente Wageningen ontvangt met het Sport- en Beweegakkoord tot en met
2022 uitvoeringsbudget van het Rijk. Hiermee worden acties en speerpunten uit
het Sport- en Beweegakkoord opgepakt. Het gaat om een jaarlijks budget van
€ 20.000. Jaarlijks bepaalt de regiegroep op basis van de actuele stand van zaken
de accenten om in te spelen op relevante ontwikkelingen. Dat is ook het moment
om op basis van de bereikte resultaten het Sport- en Beweegakkoord te actualiseren en keuzes in het uitvoeringsbudget te maken.

Het budget wordt toegekend door middel van het volgende proces: aanvragers
dienen hun idee in bij de regiegroep aan de hand van een formulier. De regiegroep toetst zo snel als mogelijk het idee op basis van vaste criteria en doet een
uitspraak voor aanjaagbudget en overig advies. De ambassadeurs blijven contact
houden met hun netwerk, onder andere over de implementatie van ideeën binnen
hun thema. Ook zetten zij zich, indien relevant, in om meer ideeën ingediend te
krijgen vanuit partijen.
Cofinanciering van partners en inzet in natura
Partners die zich verbinden aan het Sport- en Beweegakkoord leveren ook een al
dan niet financiële bijdrage, bijvoorbeeld vanuit het bedrijfsleven of het onderwijs.
Naast middelen stellen sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en
de gemeente mensen en faciliteiten beschikbaar. De inzet in natura heeft voor het
realiseren van acties en activiteiten soms zelfs meer impact dan de inzet van
financiële middelen.
Duurzaam netwerk Sport- en Beweegakkoord
Rond het Sport- en Beweegakkoord wordt een netwerk geformeerd, dit wordt als
een van de ideeën in het akkoord uitgewerkt en uitgevoerd. Dit vervult de behoefte om met alle partners rondom sport en bewegen uit te wisselen, elkaar te vinden
en helpen. De partners hebben samen een gemeenschappelijk belang en vanuit
het akkoord wellicht ook een gemeenschappelijk doel of project. Concreet kan dit
betekenen: eens in het halfjaar een netwerkbijeenkomst organiseren. Het is ook
mogelijk om dit per thema te doen, naar gelang de behoefte van de betrokkenen.
Onderzoek
Iedere betrokkene bij de initiatieven is zelf verantwoordelijk voor het volgen en
evalueren van de initiatieven. Wageningen University & Research (WUR), de Health
& Society Group wil daarbij ondersteunen, indien dat mogelijk is en er behoefte
voor is.

2

Tijdens de verschillende sessies was er behoefte aan kennis over belemmeringen,
drijfveren, wensen en behoeften wat betreft sporten en bewegen voor kwetsbare
groepen. Op welke manier voelen zij zich fijn bij sportclubs en wat helpt hen om
mee te doen in Wageningen? WUR en Solidez doen momenteel onderzoek
hiernaar. De resultaten worden binnen het sportnetwerk gedeeld.
Contactpersonen: Annemarie Wagemakers & Sabina Super (WUR, Health & Society
Group), Elisa Koops (Solidez/WUR).
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Bijlage 1

Ondertekenaars Sport- en Beweegakkoord Wageningen
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Bijlage 2

Veelbelovende ideeën
voor in het Sport- en Beweegakkoord
In het proces van het Sport- en Beweegakkoord zijn bijzonder veel goede ideeën
ontstaan. Niet ieder idee heeft het akkoord gehaald door verschillende redenen.
Om deze veelbelovende ideeën niet verloren te laten gaan, zijn ze hieronder
genoemd. Zij wachten op een eigenaar om mogelijk in de toekomst vanuit het
Sport- en Beweegakkoord opgepakt te worden.
Vitale en inclusieve sport- en beweegaanbieder
• Bieden van een knipkaartsysteem/flexibel sport- en beweegabonnement
(SportOn) bijvoorbeeld via een app waar diverse doelgroepen kennis kunnen
maken met diverse sporten van sportaanbieders. Mogelijk koppelen aan de
sport- en cultuurimpuls (voorheen Sjors Sportief) of Gids Wageningen.
• Er staat een beloning tegenover meer sporten. Bijvoorbeeld leden betalen
minder contributie wanneer zij vaker inchecken.
• Openbare competities die toegankelijk zijn voor iedereen vaker organiseren.
• 1 maand opzegtermijn bij sportclubs invoeren.
• 1 lidmaatschap, geldig voor alle sportaanbieders, voor kinderen en mogelijk ook
voor volwassenen.
• Sportgids a la de sport- en cultuurimpuls (voorheen Sjors Sportief) voor middelbare scholen opstellen.
• Sport en beweegevenementen worden bij vergunningverlening door de gemeente of bij de subsidieaanvragen ook beoordeeld op de mate inclusiviteit aan
de hand van voorwaarden en/of criteria.
• Om de toenemende regeldruk vanuit de (lokale) overheid te kunnen kanaliseren
is er uiterlijk eind 2021 inzicht in deze regeldruk en is er structureel overleg
tussen de overheid en sportraad Wageningen om te voorkomen dat (belangrijke) Wageningse sport- en beweegactiviteiten en evenementen geannuleerd
moeten worden.
• Monitoringstool ontwikkelen voor de activiteiten en samenwerkingen rondom
de inzet van sport en bewegen.
• Ondersteunen van trainers/verenigingen om begrip te kweken over verschillende doelgroepen.
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Betaalbaarheid en toegankelijkheid van sport en bewegen
• Goede coördinatie van vervoer voor mensen met kwetsbaarheid. Realiseren van
voldoende vrijwilligers die willen rijden, en meer beschikbaarheid van busjes
(bijvoorbeeld bij lokale ondernemers). Nodig: een partij die zorgt voor coördinatie van vervoer van en naar een sport- of beweegmoment/club.
• Een ‘sportpas’ realiseren waarop sporten beter betaalbaar wordt voor kwetsbare
groepen. Mogelijk aansluiten bij andere systemen en/of regelingen zoals de
Wageningenpas, minimaregeling vanuit de gemeente, Jeugdsportfonds en
cultuur, sport- en cultuurimpuls, ik-doe-mee fonds etc.
• Eerste jaar sporten goedkoper maken zodat iemand in vereniging kan groeien
en aan de sport kan wennen.
• Laagdrempelig aanbieden van sport en bewegingsmogelijkheden in de buurt,
waar mogelijk met subsidie voor mensen met minimum inkomen.
• Onderzoek of Wageningen zich kan aansluiten bij het Jeugdfonds Sport &
Cultuur Gelderland.
• Actie voor sponsoring van kinderen uit arme gezinnen om mee te kunnen doen
met sport en bewegen: bijvoorbeeld via steun vanuit het bedrijfsleven.
Beweeg- en sportvriendelijke omgeving
• Speelvoorzieningen zijn toegankelijk en veilig in Wageningen.
• Veel en uitdagende mogelijkheden aanbieden in bestaande/renovatie/nieuwbouw situaties aan kinderen (met beperking) om buiten te spelen.
• (Kwiek) beweegroutes door heel Wageningen voor een uitnodigende omgeving.
• Laagdrempelig houden: 1. Verkeersvrije zones, 2. Hardlopen/buiten spelen 3.
Sport en bewegen in de buitenlucht.
• De buitenruimte meer openbaar maken (hekken van schoolpleinen af). Begeleiding van bewegen in de buitenruimte.
• Zomer/winterspelen per buurt organiseren; voor jong en oud - samen werken.
Sport en bewegen voor ouderen
• Beweegaanbod voor ouderen wordt ondersteund door jongeren met een
uitkering.
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• Nevenactiviteiten op de club organiseren (bv jeu de boules, bridge, wandelclub,
fietstocht) zodat ouderen langer sociaal betrokken blijven bij de vereniging.
Sport en bewegen voor jeugd
• Het realiseren van goede voorzieningen, gymleraren en samenwerking met
sport- en beweegaanbieders op (basis)scholen.
• Kinderen veel verschillende sporten en bewegen laten doen.
• Junior SSO, groep 3,4,5.
• Gymzalen veel uitdagender inrichten en indelen voor kinderen.
• Mobiele container beschikbaar met rackets, ballen netten etc. in combinatie met
experts.
• Meer sport- en spelactiviteiten in de buurt/naschools.
Gezond door sport en bewegen
• Bewegen gedurende de werkdag laagdrempelig maken door wandel/beweegroutes dichtbij; stresspreventie (gezonde werknemer) bespreekbaar maken
tijdens opleidingen en de rol van bewegen.
• Hardloop- en wandel locaties zijn verbonden met plekken waar mensen met
stress werken/verblijven.
• De mensen die een stressvolle baan hebben krijgen gratis sportdagjes aangeboden.
• Route ontwikkeling (met logische stappen) van therapeutische bewegen naar
zelfstandig bewegen/sporten.
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