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1. HET STARTSCHOT
Iedere inwoner van gemeente Zwartewaterland
kan een leven lang met plezier sporten en bewegen
dichtbij huis op een manier die op dat moment past in
iemands leven. Vanuit de ‘wetenschap’ dat dit
kan bijdragen aan het welzijn, de vitaliteit en de
gezondheid van Zwartewaterlandse burgers.
Een mooie en waardevolle ambitie voor nu en in de toekomst. Een ambitie
waarvoor Zwartewaterlands sportverenigingen, scholen, commerciële sportaanbieders, welzijns-, maatschappelijke- en gezondheidsinstellingen de
handen in een moeten gaan slaan, kennis en ervaringen moeten gaan delen,
integraal moeten gaan samenwerken en krachten moeten gaan bundelen.
Deze ambitie is in navolging van het Nationaal Sportakkoord tot stand
gekomen. De intentie van het Nationaal Sportakkoord is dat de zes thema’s
uit het nationaal sportakkoord (1. Inclusief sporten en bewegen, 2. Duurzame
sportinfrastructuur, 3. Vitale aanbieders, 4. Positieve sportcultuur, 5. Vaardig
in bewegen en 6. Topsport die inspireert) een lokale vertaalslag krijgen, waar-

door maatwerk geleverd kan worden. Ook borduurt het Zwartewaterlands
sport- en beweegakkoord voort op de ‘startnotie sport en bewegen in Zwartewaterland’ (december 2019) van de gemeente. In zowel de startnotitie als
in het akkoord is merkbaar dat vitaliteit en leefstijl belangrijke speerpunten
vormen. Het intensiveren van de samenwerking met het sociaal domein gaat
daarom nog actiever opgepakt worden. Daarnaast blijft het vergroten en versterken van de kwaliteit en kwantiteit van het sport- en beweegaanbod een
belangrijk speerpunt. Dit alles lukt alleen wanneer er voldoende en kwaliteitsrijke binnen- en buitensportfaciliteiten beschikbaar zijn. Ook hiervoor is aandacht vanuit het akkoord in afstemming met de afdeling Beheer Ruimtelijke
Ordening van gemeente Zwartewaterland.
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DOEL VAN DIT AKKOORD
Met dit sport- en beweegakkoord is de ambitie uitgesproken dat inwoners van
gemeente Zwartewaterland met plezier kunnen sporten, dichtbij huis. Om dit
te realiseren heb je krachtige sport- en beweegaanbieders nodig waarbij een
positieve sportcultuur de boventoon voert. Daarnaast winnen de thema’s vitaliteit en gezondheid, net als in vele andere gemeenten, aan aandacht. De
rol van sport en bewegen wordt daarin steeds sterker onderkend en daarom
is in het sport- en beweegakkoord een directe koppeling gelegd naar het ontwikkelen en opzetten van leefstijl programma’s. Naast de ambities die we met
elkaar geformuleerd hebben, maken we ook inzichtelijk hoe we deze denken
te realiseren in een samenspel van en met lokale partijen.

HET SAMENSPEL
In januari 2020 is het samenspel op gang gebracht. Uit de goed bezochte bijeenkomsten van januari en februari blijkt dat er een grote persoonlijke- en
professionele betrokkenheid is bij sport, bewegen, gezondheid en vitaliteit
in gemeente Zwartewaterland. In de twee bijeenkomsten zijn de contouren
van de ambities en deelambities geformuleerd en is met elkaar verkend welke
interventies effectief kunnen bijdragen aan het realiseren van de ambities.
Drie overkoepelende thema’s worden extra kracht bijgezet in het lokaal sportakkoord: (1) Vitaal en gezond Zwartewaterland, (2) Vitale en veilige sport- en
beweegaanbieders en (3) (Jong) Vaardig in bewegen.
Hoewel het komen tot een lokaal sportakkoord vraagt om samenwerking, verbindingen en ontmoeten, maakte de Corona-crisis die werkwijze niet gemakkelijk. Fysiek is het niet gelukt om het zgn. balletje over en weer op te vangen
of in te plaatsen. Via het digitale medium zijn betrokkenen daarom gevraagd
het balletje op te gooien en in te plaatsen of te smashen door prioriteiten in
de voorgestelde interventies en acties aan te geven. Dit heeft geresulteerd in
concrete ideeën, interventies en acties waar betrokkenen uit gemeente Zwartewaterland het liefst nog vandaag mee aan de slag gaan.

DE BAL IN HET SPEL HOUDEN
Het Zwartewaterlands sport- en beweegakkoord vraagt
om samenwerking, verbindingen, ontmoeten. In het ontwikkelproces, maar ook juist ook in de uitvoering en borging. De
uitdaging zit nu in het balletje in het spel houden en te pieken
in de uitvoering. Met de ondertekening van het akkoord,
wat in september 2020 - tijdens de Nationale sportweek gaat plaatsvinden, spreken partijen hun belofte uit bij te
dragen aan het waarmaken van de ambities.
Waar de één dat doet door mee te denken in het
proces, doet de ander dit door een activiteit
uit te voeren of een project op te zetten.
Alle bijdragen, groot en klein, zijn waardevol.

Namens de Sportformateur
Leanne Bakker
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2. ZWARTEWATERLAND
IN BEELD
De gemeente Zwartewaterland is een gemeente in de kop van Overijssel.
Deze gemeente omvat de steden Genemuiden en Hasselt, de dorpen Kamperzeedijk, Mastenbroek (deels) en Zwartsluis en de buurtschappen Baarlo,
Cellemuiden, De Velde, Genne, Genne-Overwaters, Holten, Kievitsnest,
Nieuwe Wetering (grotendeels), Oude Wetering (deels), Roebolligehoek,
Streukel en Zwartewatersklooster. In totaal zijn dit 2 steden, 3 dorpen en
12 buurtschappen. De gemeente Zwartewaterland heeft (peildatum: 1 april
2020) 22.715 inwoners. Zwartewaterland kenmerkt zich onder meer door
de vele recreatiemogelijkheden op en om het water.

GENEMUIDEN

In de volgende paragrafen wordt een overzicht gegeven van de voorzieningen,
groene sport- en beweegruimten en de plekken met sporttoestellen (o.a.
binnen accommodaties) en sportparken. Dit is gevisualiseerd voor de drie
grotere kernen, te weten: Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis (OBB, 2020).

HASSELT

Hieruit is op te maken dat in alle kernen voldoende voorzieningen zijn die
ook nog goed verspreid liggen. Over het algemeen zijn de voorzieningen goed
bereikbaar door een dicht netwerk aan fiets- en voetpaden. Het grootste verschil zit in de ruimte van speelplekken en/of het ontbreken ervan in sommige
buurten.
In Hasselt is de grootste oppervlakte aan groenvoorziening. Ook is te zien dat
die voor Genemuiden en Zwartsluis een stuk minder is. In bijna alle buurten
(van de drie kernen) zijn één of meerdere plekken met sporttoestellen of een
sportpark, met uitzondering van een aantal buurten in Zwartsluis en Hasselt
(OBB, 2020).

ZWARTSLUIS
ZWARTEWATERLANDS
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2.1 HASSELT

GROENE
SPEELTUINEN

SPORTPARKEN OF PLEKKEN
MET SPEELTOESTELLEN
VOORZIENINGEN
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2.2 GENEMUIDEN

GROENE
SPEELTUINEN

SPORTPARKEN OF PLEKKEN
MET SPEELTOESTELLEN
VOORZIENINGEN
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2.3 ZWARTSLUIS

GROENE
SPEELTUINEN

SPORTPARKEN OF PLEKKEN
MET SPEELTOESTELLEN
VOORZIENINGEN
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3. SPORT, BEWEGEN & VITALITEIT
IN GEMEENTE ZWARTEWATERLAND
Gemeente Zwartewaterland beschikt over een rijk aanbod van sport- en beweegaanbieders en
faciliteiten. Wat opvalt is dat de van oorsprong traditionele sporten, zoals bijvoorbeeld turnen,
volleybal, voetbal en zwemmen in alle dorpskernen vertegenwoordigd is. We zien dat er voldoende regulier sport- en beweegaanbod is, weliswaar met nog onvoldoende aandacht voor speciale
behoeften.
Er is beperkt speciaal/aangepast aanbod voor mensen die niet mee kunnen doen in het reguliere
sportaanbod. Het aangepaste aanbod dat er is, is echter nog veelal onbekend en versnipperd. Als
we kijken naar de wensen en behoeften van jongeren, zien we dat het bestaande aanbod nog niet
altijd matcht met hun wensen. Dit betreft zowel het type sport als ook de randvoorwaarden van het
sport- en beweegaanbod. We zien dat veel verenigingen moeilijk hun vrijwilligerstaken ingevuld te
krijgen. Daarin zien we tegelijkertijd ook weinig samenwerking en/of uitwisseling tussen de verschillende dorpskernen en/of verenigingen.

3.1 BUURTSPORTCOACHES

www.bewegeninzwartewaterland.nl
Gemeente Zwartewaterland beschikt over twee zeer ervaren buurtsportcoaches die in de sport-,
beweeg-, onderwijs- en welzijnscontext beschikken over een ruim netwerk. Binnen diverse werkgroepen geven zij kleur en invulling aan sport en bewegen voor een vitaal en gezond Zwartewaterland. Focus ligt op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij alle inwoners van Zwartewaterland
door zorg, welzijn, sport, onderwijs, opvang, kerk en buurt te verbinden.
De buurtsportcoaches geven krachtig invulling aan een breed palet aan projecten en initiatieven,
waaronder ‘Kies je sport, ‘Fun & Forget’, ‘Bewegen werkt’, ‘Peuterfit’ en ‘Kids on the move’. Sinds
2019 mag gemeente Zwartewaterland zich JOGG-gemeente noemen. Dat wil zeggen dat zij streven
naar een brede inzet van inwoners en organisaties om gezond eten en bewegen, voor kinderen en
jongeren, gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. In dat kader hebben ook twee scholen het vignet
‘gezonde school’.
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3.2 SPORT EN BEWEGEN IN ZWARTEWATERLAND
Van de jongeren tot 17 jaar doet 74% regelmatig aan sport. Dit ligt gelijk met
het landelijk gemiddelde. 68% van de Zwartewaterlandse bevolking is lid van
een sportclub. Ten op zichten van de andere gemeenten uit de regio IJsselland
scoort gemeente Zwartewaterland hierop wat lager (73%) (IJssellandscan,
2018). Er is een dalende trend van lidmaatschappen zichtbaar vanaf ca. 12-14
jaar. Dit komt overeen met de landelijke trend.

TREND IN VOLDOEN AAN DE BEWEEGRICHTLIJN
IN ZWARTEWATERLAND

TREND IN WEKELIJKSE SPORTERS
IN ZWARTEWATERLAND

PERCENTAGE

PERCENTAGE

65
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Zwartewaterland
GGD IJsselland
Nederland

Als we kijken naar de mate waarin inwoners voldoen aan de beweegrichtlijnen
(RIVM), dan zien we dat gemeente Zwartewaterland ten opzichten van andere
gemeenten in de regio IJsselland een stuk lager scoort, terwijl gemeente
Zwartewaterland landelijk gezien vrijwel in de pas loopt (www.regioinbeeld.nl).

2025

2030
Zwartewaterland
GGD IJsselland
Nederland

Uit deze tabel valt op te maken dat het aantal wekelijkse sporters in Zwartewaterland weliswaar langzaam zal toenemen. Toch blijven zij ver achter op
de landelijke trend en de trendpercentages van gemeenten in IJsselland. Een
mogelijke verklaring hiervoor is dat sport en bewegen – onder meer vanuit
historisch perspectief – beperkt aandacht heeft gekregen en er tot dusver
weinig actief beleid gevoerd is (www.regioinbeeld.nl).
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FREQUENTIE IN BEWEGING
In het rapport ‘eerste analyse buitenplan Zwartewaterland’ (2020) is te zien dat de sport (bijna 60%)en speelplekken (bijna 50%) meerdere keren per week bezocht worden om te bewegen of sporten.
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Op de vraag waarom zij op de aangegeven plekken
bewegen, blijkt dat gezondheidsmotieven doorslaggevend zijn. Ook het even buiten zijn en voor je plezier
bewegen zijn veel genoemde motieven (OBB, 2020).
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Respondenten van het onderzoek naar buitenruimten in Gemeente Zwartewaterland (OBB, 2020) konden sport- en beweegroutes aanmerken in geografische kaarten. Vervolgens is de respondenten gevraagd waarom zij op deze route sporten.
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Precies de goede afstand
Kan goed met rolstoel

WAAROM SPORT JE OP DEZE ROUTE?

Kom ik andere sporters tegen
Van alles te doen
Van alles te zien
Leuk om te doen
Vaste prik (gewoonte)
Even in beweging (gezond)
Lekker buiten (beleven buiten/natuur etc.)
0

20
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Ook hieruit blijkt gezondheid (even in
beweging) een belangrijk motief. Daarnaast is het lekker buiten zijn/in de
natuur een opvallende motivator voor
het sporten en bewegen op de aangegeven route(s).

Ander routes (die nu niet mogelijk zijn)
Iets kortere of langere route mogelijk was
Meer schaduw onderweg
Meer groen onderweg
Betere toegankelijkheid en bereikbaarheid (rolstoel)
Betere oversteekplaatsen

WAT ZOU ER VOOR ZORGEN DAT JE VAKER
OP DEZE ROUTE GAAT SPORTEN?
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0
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Voor het uitvoeren van een geslaagd
rondje sporten is winst te behalen door
routes uit te breiden, te verlichten, veilige
oversteekplekken te maken, en voorzieningen toe te voegen (zoals beweegtoestellen of -aanleidingen) (OBB, 2020).
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3.3 VITALITEIT EN GEZONDHEID

3.4 PERCENTAGE OVERGEWICHT

We zien dat het overgrote deel van de inwoners in Zwartewaterland zijn/haar
gezondheid als (zeer) goed ervaart (83%), weliswaar met een kleine variatie
per wijk/buurt (Samen in Beweging, 2019).

Het percentage kinderen met overgewicht ligt op 14 procent. Als we het percentage overgewicht onder de gehele bevolking van Zwartewaterland bekijken
is dat 52% t.o.v. het landelijk gemiddeld van 47%. Ook de trend richting 2030
laat zien dat Gemeente Zwartewaterland een hoger percentage overgewicht
behoudt ten op zichten van gemeenten die vallen onder de GGD IJsselland,
maar ook ten opzichten van het landelijk gemiddelde (waarstaatjegemeente.nl).

(ZEER) GOED ERVAREN GEZONDHEID PER WIJK
IN ZWARTEWATERLAND 2016
PERCENTAGE
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3.5 MENSEN MET EEN HANDICAP
Net als in andere gemeenten kent gemeente Zwartewaterland kinderen en volwassenen met een
beperking en/of langdurige ziekte of aandoening. Het percentage kinderen met een handicap in gemeente Zwartewaterland is 2,5% (Verwey-Jonker, 2017), waarmee zij laag scoren ten opzichten van
het landelijk gemiddelde (3,5%).
Op onderstaande kaarten (RIVM, 2016) is het percentage volwassenen met een beperking in bewegen
(rode kaart) en het percentage volwassenen met een langdurige ziekte of aandoening (blauwe kaart)
uitgesplitst naar kern. Hieruit valt op te maken dat Zwartsluis de hoogste percentages kent van deze
twee ‘doelgroepen’. De kaarten illustreren de groep volwassenen die beperkingen ervaren in hun
beweegmogelijkheden door het hebben van een handicap of een langdurige ziekte/beperking. Deze
cijfers geven waardevolle inzichten die voor een deel de basis vormen voor het speelveld ‘vitaal en
gezond Zwartewaterland’.

PERCENTAGE
VOLWASSENEN MET EEN
BEPERKING IN BEWEGEN

PERCENTAGE
VOLWASSENEN MET EEN
LANGDURIGE ZIEKTE OF
AANDOENING
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4. AMBITIES & AANPAK
Iedere inwoner van gemeente
Zwartewaterland kan een leven
lang met plezier sporten en
bewegen dichtbij huis op een
manier die op dat moment past
in iemands leven.
Vanuit de ‘wetenschap’ dat dit
kan bijdragen aan het welzijn,
de vitaliteit en de gezondheid
van Zwartewaterlandse burgers.
Een mooie en waardevolle ambitie: voor
nu en in de toekomst. Een ambitie waarvoor lokale sport, onderwijs, welzijns- en
gezondheidsorganisaties hun handen in
een moeten gaan slaan, kennis en ervaringen moeten gaan delen, integraal moeten
gaan samenwerken en krachten moeten
gaan bundelen.
DRIE KRACHTIGE SPEELVELDEN
Vanuit de hoofdambitie zijn drie krachtige
speelvelden geformuleerd die geconcretiseerd worden in ambities en uitvoeringsplannen, te weten:

1

2

3

VITAAL EN GEZOND
ZWARTEWATERLAND

VITALE EN VEILIGE SPORT- EN
BEWEEGAANBIEDERS

(JONG) VAARDIG
IN BEWEGEN

Iedere inwoner van gemeente
Zwartewaterland kan deelnemen
aan sport- en beweegaanbod.
Mensen waarvoor dat niet
vanzelfsprekend is, bv. vanwege
gezondheidsklachten, worden
vanuit zorg- en welzijnsinstanties
geactiveerd tot sport en bewegen
en daarin deskundig begeleid
door intermediaire zorg en/of
gekwalificeerd kader.

Iedere inwoner van gemeente
Zwartewaterland kan met plezier,
veilig, eerlijk en zorgeloos deelnemen aan sport- en beweegaanbod
waarbij een positieve sportcultuur
heerst. Sport- en beweegaanbieders hebben de organisatorische
(voldoende vrijwilligers, bestuursleden, gekwalificeerde trainers/coaches) en financiële basis op orde en
zijn toekomstbestendig. Bovendien
beschikken alle sport- en beweegaanbieders over voldoende faciliteiten (veilig en goed bereikbaar)
voor het kunnen aanbieden van
trainingen en/of wedstrijden.

Meer kinderen in gemeente
Zwartewaterland voldoen
aan de beweegrichtlijnen en
de motorische vaardigheden
bij kinderen nemen toe.
Kinderen waarvoor het niet
vanzelfsprekend is of een
motorische achterstand hebben
worden op en om de school
geactiveerd tot meer bewegen.
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4.1 SPEELVELD 1: VITAAL EN GEZOND
ZWARTEWATERLAND
Iedere inwoner van gemeente Zwartewaterland
kan deelnemen aan sport- en beweegaanbod.
Mensen waarvoor dat niet vanzelfsprekend is, bv.
vanwege gezondheidsklachten, worden vanuit
zorg- en welzijnsinstanties geactiveerd tot spot
en bewegen en daarin deskundig begeleid door
intermediaire zorg en/of gekwalificeerd kader.
SPORT- EN BEWEEGAANBOD VOOR IEDEREEN
Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat iedereen kan
deelnemen aan sport- en beweegaanbod. Er is
immers een zeer ruim aanbod als het gaat om
sport en bewegen, ook in gemeente Zwartewaterland. Tegelijkertijd zien en horen we dat - met
name - kwetsbare doelgroepen nog lang niet altijd
kunnen deelnemen aan sport- en beweegaanbod.
Bij kwetsbare doelgroepen kunt u onder andere
denken aan mensen met een handicap, minima-gezinnen, allochtonen en ouderen. Diverse onderzoeken wijzen uit dat het juist voor kwetsbare doelgroepen van belang is te sporten en bewegen en
dat dit op langere termijn resulteert in een hogere
maatschappelijke participatie en betere gezondheid. In gemeente Zwartewaterland wordt de zorg
uitgesproken dat het huidige sport- en beweegaanbod niet alle doelgroepen kan bedienen, terwijl die
wens wel bestaat.

Daarnaast valt op dat het percentage kinderen en
jongeren met overgewicht/obesitas hoger ligt dan
omliggende gemeenten.
DESKUNDIG SPORT- EN BEWEEGKADER VOOR
SPECIFIEKE DOELGROEPEN (OUDEREN, HANDICAP, ETC.)
Er wordt al veel samengewerkt tussen sporten beweegaanbieders (waaronder de inzet van
buurtsportcoaches) zorginstellingen, welzijnsorganisatie (waaronder fysio-praktijken) om sport
en bewegen voor specifieke doelgroepen op te
zetten. Vooral voor de doelgroep ouderen lijkt
dit succesvol te verlopen. Mede doordat deskundig kader het aanbod ontwikkelt en begeleidt. De
wens bestaat om dit verder uit te bouwen naar
meer ouderen én ook andere doelgroepen. Onvoldoende deskundig kader en middelen om deskundig kader te bekostigen zijn de voornaamste knelpunten om het aanbod uit te breiden.
SPORT EN BEWEGEN VOOR EEN GEZONDE LEEFSTIJL
Dat sporten en bewegen maatschappelijke meerwaarde heeft (gezondheid en geluk) stond al vast.
Ook in Gemeente Zwartewaterland wordt de
meerwaarde van sporten en bewegen gezien voor
de volksgezondheid en het welzijn.

Veel ongezond gedrag bestaat uit gewoonten en
is daarmee onbewust. Een eerste ambitie die gerealiseerd kan worden is de bewustwording van
voldoende beweging en gezonde voeding meer
te stimuleren. De campagne Jongeren op Gezond
Gewicht, waar ook Gemeente Zwartewaterland
handen en voeten aan geeft, stimuleert onder
jongeren die bewustwording. Maar ook voor volwassenen en ouderen is het van belang de meerwaarde van sport en bewegen vanzelfsprekend
te maken. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor huisartsen en praktijkondersteuners.
Ook andere zorgverleners en welzijnsorganisaties
kunnen hierin van betekenis zijn. De nadrukkelijke
wens bestaat om leefstijlprogramma’s op te zetten
voor specifieke – vaak kwetsbare – doelgroepen.
Samenwerking met gekwalificeerde leefstijlcoaches zou daarin een waardevolle toevoeging zijn.
Daarnaast is het kansrijk de omgeving gezond in te
richten. Hierbij valt te denken aan gezonde sporten schoolkantines en voldoende beweegmogelijkheden in de openbare ruimte.
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4.1.1 HET SPEL DAT WE GAAN SPELEN
Om de ambities van ‘vitaal en gezond Zwartewaterland’ te kunnen bereiken worden de volgende
initiatieven uitgewerkt en geconcretiseerd.
VOLWASSEN FONDS SPORT & CULTUUR
Begin 2020 is het Volwassen fonds Sport & Cultuur
gelanceerd. Het fonds moet het voor gemeenten
gemakkelijker maken om de circa 1 miljoen volwassenen die in Nederland onder of rond het bestaansminimum leven, mee te kunnen laten doen
aan sport en cultuur.
Aangezien sport en bewegen bijdraagt aan een
vitaal en gezond Zwartewaterland is waardevol
te streven naar een hoge participatiegraad, ook
onder mensen met financiële problemen. De focus
moet liggen bij mensen die sport aantoonbaar niet
kunnen betalen en doelgroep zijn van overheidsbeleid. Primair gaat het om "meedoen aan sport".
Sport als participatie-instrument.
Maar secundair speelt juist voor deze groep mee
dat meedoen ook afgeleide doelen heeft, zoals
het versterken van sociale contacten en netwerk,
gezond en fit voelen, en een therapeutische
waarde. Hiermee bereiken we niet alleen doelen
die passend zijn voor het lokaal sportakkoord,
maar met de inzet op een volwassen fonds sport
& cultuur dragen we ook bij aan maatschappelijke
vraagstukken.

CAMPAGNE SPORT EN BEWEGEN ALS MEDICIJN
Dat sport en bewegen voor het welzijn en de gezondheid van mensen van belang is, is algemeen
bekend. Desondanks zien we dat veel mensen
met klachten naar een huisarts of andere zorginstanties gaan. De ambitie is om samen met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorginstanties
te streven naar een vitaal en gezonde samenleving. Dit staat onlosmakelijk verbonden met het
stimuleren en activeren van sport en bewegen
van inwoners die met gezondheidsvraagstukken
’aankloppen’ bij zorginstanties. Het kunnen doorverwijzen en activeren vraagt om het creëren van
een overzicht van het gehele sport- en beweegaanbod in gemeente Zwartewaterland.

Bovendien bestaat de wens alle drempels die
mensen met een handicap mogelijk ervaren om
te gaan sporten en bewegen weg te nemen. Dit
betekent dat voorzieningen goed bereikbaar en
toegankelijk moeten zijn. Ook moet worden nagedacht hoe ze op de verschillende locaties komen.
Het aanbod dat er voor ouderen is wordt als waardevol bestempeld. Dat pleit ervoor om op dezelfde
voet verder te gaan en dit eventueel uit te breiden.

LEEFSTIJLPROGRAMMA'S
Ook in gemeente Zwartewaterland kennen we
kwetsbare doelgroepen waar sport en bewegen
een waardevolle rol kan spelen. Zo blijkt dat het
percentage kinderen en volwassenen met overgewicht hoger ligt in vergelijking met omliggende gemeenten. De verwachting is dat dit zo blijft.
Er blijkt veel draagvlak voor het opzetten van
leefstijlprogramma’s voor mensen met overgewicht, waarbij zowel voeding en bewegen, maar
ook dagelijkse routines (gedragingen) een plek
krijgen. Ook is de wens uitgesproken gemeente-breed aanbod te hebben voor mensen met een
handicap, waarbij deze mensen begeleid worden
door deskundig kader.
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4.2 SPEELVELD 2: VITALE EN VEILIGE
SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS
Iedereen inwoner van gemeente Zwartewaterland kan met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos deelnemen aan sport- en beweegaanbod waarbij een positieve sportcultuur heerst.
Sport- en beweegaanbieders hebben de organisatorische (voldoende vrijwilligers, bestuursleden, gekwalificeerde trainers/coaches) en
financiële basis op orde en zijn toekomstbestendig. Bovendien beschikken sport- en beweegaanbieders over voldoende, veilige (en
duurzame) faciliteiten voor het kunnen aanbieden van trainingen en/of wedstrijden.
TOEKOMSTBESTENDIGE SPORT- EN
BEWEEGAANBIEDERS
Gemeente Zwartewaterland beschikt over voldoende sport- en beweegaanbieders. We zien dat sportverenigingen, weliswaar met wat moeite, de club
draaiende houden. Ledenwerving en het behoud
van leden is een blijvend aandachtspunt. Knelpunten die veelal ervaren worden zijn het structurele
vrijwilligersvraagstuk en voldoende gekwalificeerd
kader. Vooral het beschikken over voldoende gekwalificeerd kader komt als knelpunt veel op tafel.
Bij een groot aantal verenigingen zijn het welwillende ouders of de jeugd die de trainingen verzorgen. Een logische oplossing, maar niet altijd met de
gewenste kwaliteit van training geven en coachen
waarbij oog is voor een pedagogisch klimaat.

We zien dat een aantal takken van sport in alle drie
de dorpskernen vertegenwoordigd is, maar dat zij
- met uitzondering van de zwemsport - nog weinig
samenwerken en bijvoorbeeld trainers of kennis/
ervaringen uitwisselen. De wens hiertoe is wel nadrukkelijk uit gesproken.
EEN ‘VEILIGE’ EN POSITIEVE SPORTCULTUUR
Het belang van sporten en bewegen in een veilig
pedagogisch klimaat wordt sterk benadrukt. De
vertegenwoordigers van o.a. de sportverenigingen
spreken de nadrukkelijke wens uit de leden te bedienen met kwalitatief aanbod in een positieve sportcultuur. De ambitie is dat overal met plezier, veilig,
eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt
aandacht van iedereen én om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers.
Dit alles om misstanden (in de volledige breedte) te
voorkomen en de ondergrens te bewaken. Een aantal
verenigingen heeft hierin al stappen gezet. Het valt
op dat kennis en expertise minimaal gedeeld wordt
met andere verenigingen, terwijl het samen optrekken hierin een grote kans biedt. Het grote verloop in
trainer/coaches en bestuursleden wordt als één van
de aandachtspunten genoemd in het verwezenlijken van de ambitie(s). Jeugdleden betrekken bij het
creëren van een veilige en positieve sportcultuur lijkt
een kansrijke stap.

VOLDOENDE, VEILIGE EN DUURZAME FACILITEITEN
Alleen wanneer er voldoende sportfaciliteiten
zijn die het keurmerk ‘veilig’ dragen kan worden
voldaan aan de ambitie dat iedereen in Zwartewaterland dichtbij huis kan sporten en bewegen.
Op hoofdlijnen zijn de faciliteiten op orde en beschikt de gemeente zowel binnen als buiten over
voldoende en veilige sport- en beweegfaciliteiten.
Een veelgenoemd knelpunt is het ontbreken van
veilige loop-, fiets- en skeelerroutes. Veel oversteekplekken en het ontbreken van licht lijken de
voornaamste vraagstukken. De gemeente is op dit
moment heel actief met het herzien en daar waar
noodzakelijk herinrichten van de buitenruimte. De
ervaren knelpunten worden daarin meegenomen
en mogelijk verwerkt.
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4.2.1 HET SPEL DAT WE GAAN SPELEN
Om de ambities van ‘veilige en vitale sport- en
beweegaanbieders’ te kunnen bereiken worden
de volgende initiatieven uitgewerkt en geconcretiseerd.
VRIJWILLIGERSBELEID
Verenigingen die continu worstelen om de vrijwilligerswerkzaamheden ingevuld te krijgen,
kunnen zich laten ondersteunen in het opzetten
en ontwikkelen van passend vrijwilligers beleid
om leden te binden, te behouden en te belonen
voor hun vrijwilligersinspanningen. Een flinke
uitdaging, maar niet onmogelijk. Het vraagt ‘aan
de voorkant’ om inspanningen van de vereniging om daarna de vruchten te kunnen plukken.
Dit aanbod wordt vanuit NOC*NSF beschikbaar
gesteld. In het najaar van 2020 wordt een inventarisatie gemaakt van verenigingen die een
traject willen opstarten. De lokale adviseur sport
gaat hierin de regie voeren.
EEN VEILIGE EN POSITIEVE SPORTVERENIGING
Iedere sportvereniging onderschrijft het belang
van een veilige en positieve sportverening.
Ondanks dat het bijna een vanzelfsprekendheid
is wat betreft de visie, is het operationaliseren
ervan een stuk complexer. Voor veel verenigingen ligt er al een grote uitdaging in het krijgen
van voldoende trainers en coaches.

Veelal wordt dan niet gekeken of ze voldoende
pedagogisch onderlegd zijn om vanuit een veilig
en pedagogisch klimaat training te geven en te
coachen. Verenigingen hebben aangegeven tijd
en energie te willen investeren in het opleiden
van kader en waar mogelijk hen daarin te faciliteren. Gekoppeld daaraan lijkt het kansrijk de
kennis, ervaringen en expertise tussen verenigingen op dit vlak te delen door netwerkbijeenkomsten te organiseren tussen trainer/coaches. Ook
leden en ouders van leden hebben een belangrijke rol in het vervullen van een veilige en positieve
sportcultuur op de vereniging. Er heerste een gedeelde opvatting dat ook hier passende interventies (campagnes) worden gepleegd door verenigingen en ‘good practices’ worden gedeeld. Voor
het realiseren van deze speerpunten is er aanbod
vanuit NOC*NSF beschikbaar. In het najaar van
2020 wordt een inventarisatie gemaakt van verenigingen en trainers/coaches die willen deelnemen aan één van de trajecten die hen hierbij
ondersteunt. De lokale adviseur sport gaat hierin
de regie voeren.

KIES JE SPORT
Eén van de knelpunten die verenigingen benoemen is het werven en behouden van leden. Tegelijkertijd heeft nog lang niet ieder kind een leuke
en fijne plek gevonden in het sport- en beweegaanbod. Dit streven is er wel. Het programma
‘Kies je sport’, waarbij kinderen laagdrempelig kennismakingslessen kunnen volgen bij een
sportvereniging, is een praktische en effectieve
manier om kinderen te activeren tot sport en
bewegen. Immers, hoe meer kinderen lid zijn van
een sportvereniging (vitale vereniging), des te
groter de kans op een vitale en gezonde jeugd.
Voor iedereen, maar ook de gemeente, is dat van
groot belang.
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4.3 SPEELVELD 3: (JONG) VAARDIG IN
BEWEGEN
Meer kinderen in gemeente Zwartewaterland
voldoen aan de beweegrichtlijnen en de
motorische vaardigheden bij kinderen
nemen toe. Kinderen waarvoor het niet
vanzelfsprekend is of een motorische
achterstand hebben worden op en om de
school geactiveerd tot meer bewegen.
BEWEGEN OP EN OM DE SCHOOL
Sport en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijks leven van kinderen. Er
is een veelheid aan verklaringen voor te geven,
waarbij de opkomst van digitale mogelijkheden
wellicht één van de belangrijkste factoren is die
kinderen afhoudt van buitenspelen en bewegen.
Door een afname in sport en bewegen zien we
ook de motorische vaardigheden van kinderen
sterk achteruit gaan. Uit diverse onderzoeken
blijkt dat goede motorische vaardigheden van
belang zijn voor het ontwikkelen van een duurzame actieve leefstijl. Het onderwijs kan een belangrijke rol vertegenwoordigen in het vergroten van
de motorische vaardigheden bij kinderen omdat
zij alle kinderen bereiken. Bovendien maakt het
onderdeel uit van het curriculum. Daarbij zou
een toename van de kwantiteit en kwaliteit van
het vak bewegingsonderwijs een belangrijke plek
moeten krijgen.

Bovendien liggen er kansen kinderen met een
motorische achterstand extra te ondersteunen
om hun bewegingsachterstand te verkleinen en
daarmee hun bewegingsvrijheid te vergroten. Op
enkele scholen in gemeente Zwartewaterland is
een vakdocent aanwezig om één en soms twee
uur per week bewegingsonderwijs te verzorgen. Dit geldt ook voor het verzorgen van MRT.
Dat gebeurt op enkele scholen. De wens om dit
verder uit te breiden wordt door de gemeente,
het onderwijs en meerdere sportverenigingen
ondersteund.

Om de ambities van ‘(jong) vaardig in bewegen’
te kunnen bereiken worden de volgende initiatieven uitgewerkt en geconcretiseerd.

1. “De leerlingen leren op een verantwoorde
manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van
de belangrijkste bewegings- en spelvormen
ervaren en uitvoeren.” Het gaat daarbij om
bewegingsvormen als balanceren, springen,
klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en
bewegen op muziek. En om spelvormen als tikspelen, doelspelen; spelactiviteiten waarbij het
gaat om mikken en jongleren en stoeispelen.

KWALITEITS- EN KWANTITEITSIMPULS VOOR HET
VAK BEWEGINGSONDERWIJS
De school is een plek waar ieder kind wordt
bereikt. De goede én de minder goede bewegers.
De kinderen die niet deelnemen aan sport- en beweegaanbod in hun vrije tijd worden met het vak
bewegingsonderwijs wel geactiveerd tot sport en
bewegen, waardoor zij toch ervaringen opdoen
en zich ontwikkelen op het gebied van hun bewegingsmogelijkheden. Er is een tweetal kerndoelen wat wettelijk is vastgesteld voor het vak
bewegingsonderwijs.

2. “De leerlingen leren samen met anderen op een
respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten
deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden
inschatten en daarmee bij activiteiten rekening
houden.” De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen. Het is
dus nodig om te leren afspreken wat de regels
zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt.
Verder hoort daarbij elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren
en eigen mogelijkheden verkennen.

4.3.1 HET SPEL DAT WE GAAN SPELEN
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Wanneer kinderen positieve ervaringen opdoen
(plezier ervaren en ervaren dat ze vaardig zijn of
vaardiger worden) tijdens de lessen bewegingsonderwijs bestaat de kans dat zij ook in hun vrije
tijd willen sporten en bewegen. Dat laatste is relevant voor de gehele maatschappij. Onderzoek
wijst namelijk uit dat kinderen die op jonge leeftijd frequent sporten en bewegen, dit op latere
leeftijd ook ingebouwd hebben in hun dagelijkse
routine. Naast dat sport en bewegen veel sociale
voordelen kent, is het voor het welbevinden en
de gezondheid van mensen ook belangrijk. Op de
lange termijn levert dat niet alleen voor het individu, maar ook voor de maatschappij, positieve
effecten op.
Nog niet alle scholen werken met vakdocenten
bij het vak bewegingsonderwijs. Hoewel we niets
kunnen zeggen over de huidige kwaliteit van het
vak bewegingsonderwijs dat gegeven wordt door
groepsleerkracht lijkt het aannemelijk dat de
kwaliteit vergroot kan worden met de inzet van
vakdocenten. Niet alleen vanuit het onderwijs
wordt het belang van de inzet van een vakdocent
onderschreven, ook sportverenigingen en welzijnsorganisaties in Zwartewaterland onderschrijven dit. Daarom wordt met het onderwijs verkend
op welke wijze dit georganiseerd en gefinancierd
kan gaan worden. De inzet van een vakdocent
verdient de voorkeur. Andere varianten die een
impuls kunnen realiseren zijn het starten van een
coaching traject voor groepsleerkrachten of het
introduceren van een methode, etc.

MOTORISCH REMEDIAL TEACHING (MRT)
Onderzoeken wijzen uit dat de laatste decennia
de bewegingsvaardigheden van kinderen en jongeren achteruit zijn gegaan. Een veelheid aan oorzaken ligt hieraan ten grondslag. Wat we in ieder
geval zien is dat kinderen en jongeren ten opzichte van de afgelopen decennia minder zijn gaan
buiten spelen en met natuurlijke beweegsituatie
in aanraking komen. Dit is terug te zien in het
niveau van de bewegingsvaardigheden van kinderen en jongeren. Binnen MRT krijgen kinderen de
kans om de achterstanden te verminderen door
extra en specifieke bewegingsactiviteiten. Het is
voor de algemene ontwikkeling van kinderen van
belang dat ze op voldoende wijze mee kunnen
doen aan spel- en bewegingsactiviteiten die door
de andere klasgenoten ook gedaan worden. Met
specifieke leerhulp kan de bewegingsontwikke-

ling extra gestimuleerd worden, waardoor het
kind beter en met meer plezier deel kan nemen
aan het reguliere bewegingsaanbod op de school
(bewegingsonderwijs en schoolplein) en buiten
de school (buitenspelen en sport). Met het geven
van MRT wordt gestreefd naar het weer (beter)
kunnen meedoen aan de lessen bewegingsonderwijs en andere bewegingssituaties, naar het
op gang brengen van een optimale ontwikkeling
van het bewegen met uiteindelijk een eigen deelname aan de bewegingscultuur en daardoor een
verhoogde kans op een actieve leefstijl. Ook voor
MRT geldt dat er zowel vanuit het onderwijs, als
sportverenigingen en welzijnsorganisaties draagvlak is dit verder uit te bouwen. Daarom wordt
met het onderwijs verkend op welke wijze dit georganiseerd en gefinancierd kan gaan worden.
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SPORT JIJ OOK?
Net als andere gemeenten kent ook gemeente Zwartewaterland een groep inactieve kinderen. Met alle consequenties van dien. Sport jij ook? is een programma dat zich volledig richt op kinderen die nog niet deelnemen aan sport
en bewegen in hun vrije tijd. Door een rondgang op scholen wordt geïnventariseerd welke leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 lid zijn van een sportvereniging.
Op basis van deze informatie benadert de sportbuurtcoach, in afstemming
met de school, de inactieve kinderen via hun ouders. Tijdens een huisbezoek bekijken de sportbuurtcoaches, in samenwerking met jongerenwerkers,
samen met de jeugdige en zijn of haar ouders naar de reden van inactiviteit
en wat de mogelijkheden zijn om toch te gaan sporten. Samen met het gezin
zetten de medewerkers acties op om de reden van inactiviteit aan te pakken.
Hierbij kan het gaan om het gezamenlijk zoeken naar een passende sport, een
aanvraag bij het Jeugdsportfonds of een logistieke oplossing als vervoer het
probleem is. Een directe aanpak, heel gericht op de jeugdige. In o.a. gemeente
Hoogeveen is deze aanpak zeer succesvol om inactiviteit onder kinderen en
jongeren tegen te gaan.
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4.4 SPORT- EN BEWEEGPLATFORM ZWARTEWATERLAND
Overstijgend op de drie speelvelden is de meerwaarde van het opzetten van
een sport- en beweegplatform veelvuldig aan de orde gebracht. Uit de inventarisatie van prioriteiten geeft iedere ‘respondent’ aan het opzetten van een
platform zeer kansrijk te vinden. Het doel van het digitale platform is het gehele
aanbod op het gebied van sport en bewegen voor burgers inzichtelijk te maken.
Ontwikkelingen voor het digitale platform is reeds gestart, waarbij ook een gedeelte wordt benut voor het opstellen van een sociale kaart. Eén van de buurtsportcoaches is hierbij nauw betrokken en waarborgt de kant van sport- en
bewegen. Ook i.r.t. vitaliteit, gezondheid en welzijn.

Om tegemoet te komen aan de wens van sportverenigingen voor het opzetten van een kennisnetwerk, wordt verkend in hoeverre de huidige opzet van
het platform kan worden uitgebreid met een afzonderlijk deel voor sportverenigingen. Daarbij heeft de gemeente en sportverenigingen zich laten
inspireren door https://voorclubs.sportindeventer.nl. Los van de fysieke bijeenkomsten waarin trainer/coaches elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen en
kennis kunnen delen, biedt een platform een continue kennis-, ervarings-, en
uitwisselingsstroom.
Ook voor de inwoners van gemeente Zwartewaterland wordt op deze manier
zichtbaar welke sport- en beweegmogelijkheden er zijn en onder welke begeleiding. In het activeren van sport en beweegdeelname kan dit een positieve
uitwerking krijgen.
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5. HET SAMENSPEL
Een lokaal sport- en beweegakkoord vraagt om samenwerking, verbindingen, ontmoeten. In het ontwikkelproces, maar ook in de uitvoering en
borging. Dankbaar zijn wij voor de betrokkenheid en veelheid aan organisaties die bereid is geweest hieraan mee te denken en te werken.

TWEE BIJEENKOMSTEN
In januari jl. is het balletje in het spel gebracht en vanaf dat moment is het balletje verder gaan rollen. In een tweetal bijeenkomsten heeft een groot aantal
sport- en beweegaanbieders, zorginstellingen, het onderwijs en enkele bedrijven elkaar ontmoet en nagedacht over ambities op vijf thema’s:
1.
2.
3.
4.
5.

Iedereen is in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe kansrijk hij/zij die interventie vond. Daarbij werden drie uitgangspunten in ogenschouw genomen:
1. Spreekt de actie/interventie je aan?
2. Denk je dat het realiseerbaar en/of uitvoerbaar is in een tijdsbestek van 2 jaar?
3. Vind je de interventie voor jouw vereniging of organisatie betekenisvol,
interessant, innovatief? Heeft het een meerwaarde?
Een veelheid aan sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en fysio-praktijken hebben gehoor gegeven aan deze online verkenning.

Inclusief sporten en bewegen
Vitale sport en beweegaanbieders
Vaardig in bewegen
Duurzame sportinfrastructuur
Positieve sportcultuur

Op basis van die ambities is met elkaar verkend welke interventies effectief
kunnen zijn in het realiseren van de doelstellingen. Een derde bijeenkomst
stond gepland, maar kon vanwege de Corona-crisis geen doorgang vinden.

ONLINE VERKENNING OP INTERVENTIES/ACTIES
Hierdoor ontstond de uitdaging het balletje in het spel te houden. Immers,
alleen in een samenspel is het mogelijk om tot een gedragen sport- en beweegakkoord te komen. Alle betrokken partijen is daarom gevraagd het balletje op
te gooien en in te plaatsen, of te smashen via het digitale medium. Er is een
excel-sheet gemaakt waarin een opsomming van alle mogelijke interventies in
het realiseren van de doelstellingen stonden opgesomd.
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IN HET SAMENSPEL

LOKALE ADVISEUR SPORT

Ondanks de Corona-crisis is een veelheid aan organisaties bereid geweest mee
te denken en te werken aan het Zwartewaterlands sport- en beweegakkoord.

Iedere gemeente krijgt een adviseur lokale sport tot haar beschikking. De
lokale adviseur sport gaat namens de gezamenlijke sport in overleg en in
gesprek met de lokale sportaanbieders en de sportformateur. De adviseur
lokale sport ondersteunt de lokale sportaanbieders in hun rol en bijdrage in
het proces om een lokaal (of regionaal) sportakkoord te vormen en mee uit te
voeren, bv. in de vorm van cursussen, thema-avonden op specifieke thema’s.

GEMEENTE
Beleidsmedewerker Sport (Lianne v/d Berg), beleidsmedewerker Jeugd
(Erna Last), buurtsportcoaches (Denise Homminga en Martijn Jansen).
SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS
Roosberg Sports, Yogajaia, Multigym Hasselt, Volleybal Ruutvoorn,
SV Hasselt, Tennisclub Hasselt, Tafeltennisvereniging Zwartsluis,
Trainingsgroep het Zwartewater, Zwemvereniging Zwartsluis, KickboxPoint,
Lawn Tennisvereniging Zwartsluis, Zwartewaterratten Hasselt,
DEK Genemuiden, Gymnastiek SV Hasselt, Schietvereniging Genemuiden,
Gymvereniging ZGV Zwartsluis, SV Desz, SC Genemuiden, Olympia’28,
STG de Eendracht.
ZORG EN WELZIJN
Kinderfysio Zwartewaterland, Fytac, IJsselheem, Slimme Eter (gewichtsconsulent), Fysiotherapie Zwartsluis, Sportbalanz, Ouderensport Genemuiden.

Gezien de vele vraagstukken bij de sportverenigingen zal de focus liggen op
drie speerpunten (speelveld 2 ‘vitale en veilige sport- en beweegaanbieders’):
1. Het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid
2. Trainen en coachen vanuit een pedagogisch perspectief
3. Een positieve sportcultuur in en om de club
De eerste verkenningen hebben plaatsgevonden met de lokale adviseur sport.
Met ingang van september 2020 worden de verkenningen geconcretiseerd in
een daadwerkelijk actieplan.

ONDERWIJS
Rehobothschool Genemuiden, Maarten Lutherschool,
De Aremberg Zwartsluis, CBS Mastenbroek, OBS de Vogelaar.
LOCATIES
D’Overtoom Genemuiden.
BEDRIJVEN
Navalia Burcht Outdoorsports, Kostka.
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6. BORGING & UITVOERING
ZWARTEWATERLANDS
SPORT- EN BEWEEGAKKOORD

STUURGROEP
BUURTSPORTCOACH
ONDERWIJS
SPORT- EN BEWEEGAANBIEDER (2X)
ZORG/WELZIJN (2X)

Het samenspel laat zien dat een veelheid aan organisaties en verenigingen
heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het Zwartewaterlands sporten beweegakkoord.
Om het balletje in het spel te houden en de uitvoering van het akkoord waar
te maken is het ontmoeten en verbinden erg belangrijk. Om dat te realiseren wordt een stuurgroep samengesteld, waarbij vertegenwoordigers van de
sport, het onderwijs, welzijn/gezondheid plaats nemen in de stuurgroep. Op
hoofdlijnen bewaken zij de uitvoering van het akkoord en hebben zij de beschikking over de middelen en het toekennen van het stimuleringsbudget. De
buurtsportcoaches zijn heel nauw betrokken bij alle ontwikkelingen van het
akkoord en hebben aangegeven een belangrijke plek voor hen zelf te zien in
het borgen van de uitvoering.
De verwachting is dat het aantal buurtsportcoaches in het najaar van 2020
wordt uitgebreid van twee naar drie buurtsportcoaches, waardoor iedere
buurtsportcoach een speelveld in zijn/haar portefeuille krijgt. Per speelveld
wordt een werkgroep geformeerd, waar de buurtsportcoach onderdeel van
is, die sturing geeft aan de uitvoering van de projecten, initiatieven en/of
acties uit het akkoord en deze ook halfjaarlijks evalueert. Waar nodig gaat
(een afvaardiging) van de werkgroep in gesprek met uitvoeringspartijen om
de impact op korte én lange termijn inzichtelijk te krijgen. Evenals het inzichtelijk maken van knelpunten en succesfactoren.

WERKGROEP

WERKGROEP

WERKGROEP

VITAAL EN GEZOND
ZWARTEWATERLAND

VITALE EN VEILIGE SPORTEN BEWEEGAANBIEDERS

(JONG) VAARDIG
IN BEWEGEN

BUURTSPORTCOACH

BUURTSPORTCOACH

BUURTSPORTCOACH

FOCUS VITALITEIT
EN GEZONDHEID

FOCUS SPORT

FOCUS ONDERWIJS

+

+

ZORG/WELZIJN (2X)

SPORT- EN
BEWEEGAANBIEDER (4X)

ONDERWIJS (2X)

SPORT- EN
BEWEEGAANBIEDER (1X)

LOKALE ADVISEUR
SPORT

+

(JEUGD)ZORG/
WELZIJN (2X)

Op hoofdlijnen komt de organisatie er als volgt uit te zien.
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7. FINANCIERING
ZWARTEWATERLANDS
SPORT- EN BEWEEGAKKOORD
Voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord ontvangt gemeente Zwartewaterland van het
ministerie van VWS en NOC*NSF ruim € 56.000,- voor twee uitvoeringsjaren (2020 en 2021) met
een uitloop naar een derde uitvoeringsjaar in 2022. Een deel van dat budget komt in de vorm van
services/diensten beschikbaar. Dat is het ondersteuningsaanbod voor sportverenigingen dat via
NOC*NSF gefinancierd wordt. De aanvraag en afhandeling verloopt via de Lokale adviseur Sport.

INKOMSTEN
2020

2021

MINISTERIE VWS

€ 20.000,00

€ 20.000,00

NOC*NSF

€ 8.200,00

€ 8.200,00

€ 28.200,00

€ 28.200,00

TOELICHTING

BRON

UITVOERINGSBUDGET
SERVICE LOKALE ADVISEUR SPORT*

TOTAAL OVER 2020 ÉN 2021

€ 56.400,00
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SPEELVELD

TOTAAL OVER

ACTIE | INTERVENTIE

2020 ÉN 2021

STIMULERINGSBUDGET

OVERSTIJGEND

VITAAL EN GEZOND
ZWARTEWATERLAND

SPORT- EN BEWEEG PLATFORM

€ 7.000,00

BEWEGEN IN DE OPENBARE RUIMTE
(VEILIGERE PLEKKEN)
VOLWASSENFONDS SPORT & CULTUUR

€ 17.000,00

LEEFSTIJLPROGRAMMA'S
CAMPAGNE SPORT EN BEWEGEN ALS MEDICIJN
HET ONTWIKKELEN VAN VRIJWILLIGERSBELEID

Op basis van de speerpunten uit het
Zwartewaterlands sport- en beweegakkoord is een begroting opgesteld waarbij
op ‘speelveldniveau’ geld gelabeld is.
De stuurgroep heeft gedurende de uitvoeringstermijn mandaat in het besteden
van de middelen. Als voorwaarde wordt
gesteld dat zij te allen tijden de ambities
van het plan als leidraad nemen.
Als er wijzigingen voordoen worden
deze ter goedkeuring voorgelegd aan de
beleidsadviseur van gemeente Zwartewaterland.

VITALE EN VEILIGE
SPORT- EN
BEWEEGAANBIEDERS

TRAINEN EN COACHEN VANUIT EEN
PEDAGOGISCH PERSPECTIEF
EEN POSITIEVE SPORTCULTUUR OP
EN OM DE CLUB

€ 22.400,00

NETWERK TRAINER/COACHES
(SPORTTAK-OVERSTIJGEND)
KIES JE SPORT

(JONG) VAARDIG
IN BEWEGEN

KWALITEITS- EN KWANTITEITSIMPULS VOOR
HET VAK BEWEGINGSONDERWIJS
AANBOD MRT
(MOTORISCH REMEDIAL TEACHING)

€ 10.000,00

SPORT JIJ OOK?

TOTAAL

€ 56.400,00
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7.1 STIMULERINGSBUDGET
Het stimuleringsbudget is bedoeld om initiatieven van lokale organisaties
(waaronder sportverenigingen) te ondersteunen bij initiatieven die naadloos
aansluiten op één of meerdere doelstellingen/ambities uit het Zwartewaterlands sport- en beweegakkoord. De werking is dat verenigingen en/of lokale
organisaties een aanvraag kunnen indienen die past binnen de doelstellingen
van het akkoord.
Als startvoorwaarde wordt gesteld dat organisatie bereid is een minimaal
bedrag van het initiatief te financieren. Dat wil zeggen dat zij bereid moeten
zijn € 250,- in te leggen en het restant of een deel ervan wordt, na goedkeuring, vanuit het stimuleringsbudget gefinancierd. Voor 2021 is € 4.000,- beschikbaar en voor 2022 is € 3000,- gereserveerd voor het stimuleringsbudget.
De criteria en randvoorwaarden voor het aanvragen van het stimuleringsbudget worden z.s.m. bekend gemaakt, evenals de aanvraagdeadlines.
Mocht het stormlopen met waardevolle initiatieven dan wordt verkend of het
stimuleringsbudget verruimd kan worden door te schaven aan de budgetten
van de speelvelden. Via de pers, social media en het relatiebestand van verenigingen en maatschappelijke organisaties wordt bekendheid gegeven aan
het stimuleringsbudget.
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8. DE ONDERTEKENING
Tijdens de nationale sportweek 2020 (18-27 september) vindt een
feestelijke aftrap van het Zwartewaterlands sport- en beweegakkoord
plaats. Dat is ook het moment waarop partijen - die het Zwartewaterlands
sport- en beweegakkoord ondersteunen - gaan tekenen.
Symbolisch vormt het de aftrap van de uitvoering waarin ambities concreet
handen en voeten gaan krijgen. Wij kijken er naar uit en ervaren veel
draagvlak vanuit sportverenigingen, welzijns- en zorginstellingen en vanuit
het onderwijs.
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