Sport-, Beweeg- en Preventieakkoord Koggenland

Inspiratielijst activiteiten 2021 en 2022
In deze inspiratielijst staan suggesties en ideeën van:
1. De leden van de Expertgroep tijdens hun bijeenkomsten (januari, februari en maart 2020)
2. Deelnemers aan de startbijeenkomst (30 oktober 2019)
3. Ambtenaren in het sociaal domein van de gemeente Koggenland (november 2019)
Uit dit overzicht kunnen Expertgroep en de Sportraad Koggenland putten voor het opstellen van
acties voor de actieplannen 2021 en 2022. Het zijn nog geen kant en klare acties, deze moeten nog
wel nader uitgewerkt worden. Met daarbij de nodige speelruimte, we timmeren de opgesomde
acties niet dicht. In eerste instantie zijn partijen die vermeld staan betrokken, maar door
voortschrijdend inzicht of nieuwe initiatieven kunnen partners toegevoegd worden of afvallen. Ook
de inhoud van de acties kan indien nodig of gewenst aangepast worden.
Dit alles betekent niet dat alle beschreven activiteiten per se uitgevoerd moeten worden. Ze kunnen
door actuele ontwikkelingen of wijzigende omstandigheden enerzijds afgevoerd worden van de lijst,
anderzijds is er de mogelijkheid is om nieuwe activiteiten toe te voegen. Met deze flexibiliteit kunnen
we b.v. optimaal inspelen op (blijvende?) gevolgen van de corona-problematiek.
Door ook de opbrengsten uit ambtelijke kring en de startbijeenkomst in de inspiratielijst op te nemen
doen we eer aan de energie en aandacht die betrokkenen aan het ontwikkelen van een lokaal
sportakkoord gaven en laten we zien dat alle afgegeven signalen serieus worden mee gewogen.

Zo gebruiken we de inspiratielijst
- Bij het opstellen van een volgend halfjaarlijks actieplan fungeert de inspiratielijst als uitgangspunt
voor acties die worden gepland;
- De inspiratielijst wordt indien nodig of gewenst door de Sportraad en Expertteam gewijzigd,
aangevuld of vernieuwd.
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1. Inspiratielijst uit de Expertgroep (januari, februari en maart 2020)
Inclusief sporten en bewegen
Betrokken organisaties

Activiteit

Sportraad
Adviesraad Sociaal Domein
Wijkleercentrum
Vrijwilligerspunt
Zorginstellingen
Bedrijfsleven
Sportraad
Gemeente (Zorgteam)
Alzheimer vereniging
Adviesraad Sociaal Domein
Sportraad
Adviesraad Sociaal Domein
Zonnebloem
Welzorg
Bedrijfsleven
Sportraad
Gemeente Koggenland
Taalmaatjes
Zorgteam
Sport- en beweegaanbieders
FysioPunt
Adviseur Lokale sport
Team Sportservice
Klots Jeugdhulp
Sportraad
Gemeente Koggenland
Jeugd- en jongerenwerk

Rolstoelwandelingen per dorp.
Sociale contacten en bewegen in de openbare ruimte voor
rolstoelgebruikers

Sportraad
Team Sportservice
Sport/beweegaanbieders
Bedrijfsleven
Sportbonden
Adviseur Lokale Sport
Gemeente Koggenland
Sportraad (BSC)
Team Sportservice
Sport/beweegaanbieders
Bedrijfsleven
Sportbonden
Adviseur Lokale Sport
Gemeente Koggenland
Sportraad
Sport/beweegaanbieders Ouderenorganisaties
Vrijwilligerspunt
Klots Jeugdhulp
Huisarts
FysioPunt
Jeugd- en jongerenwerk

Verenigingen trainen in de omgang met dementerenden.
Voor: bewustwording dat Alzheimerpersonen actief kunnen blijven
bij een vereniging.
Scootmobieltoer.
Sociale contacten en bewegen in de openbare ruimte voor
scootmobielgebruikers.

Beweegpakket kennismaken met Koggenland (introductielessen
diverse sporten, spel- en beweegactiviteiten) voor
nieuwkomers, inwoners uit andere culturen, sport/zorgmijders. Om
hen bekend en vertrouwd te maken met het sport en
beweegaanbod en te stimuleren om (meer) te gaan
sporten/bewegen

Evenementen voor de jeugd zijn ook toegankelijk voor
doelgroepen met een beperking en/of belemmering. Deze
evenementen zijn gericht op actief bewegen binnen de
maatschappij.
Faciliteren van professionele begeleiding en daarbij het coachen van
vrijwilligers in kennis over gedrag en beperkingen/belemmeringen.
Doel om uiteindelijk dit zelfsturend te kunnen uitvoeren. Verbinden
van verschillende doelgroepen, voorbeeld doet volgen, de ander
helpen. Contacten faciliteren tussen kinderen en kinderen met een
belemmering, elkaar helpen in de buurt en in de wijk. Verbinden
met de oudere doelgroep: eenzaamheid terugdringen, maatjes
maken, plezier ervaren aan jeugd en de energie weer voelen.
Introductie rolstoelsporten/bewegen voor rolstoelgebruikers, om
enerzijds
hun sport- en beweegmogelijkheden te vergroten en anderzijds het
aanbod van sportvereniging(en) te verbreden, b.v. basketbal,
tennis, handbal, boogschieten.
Inclusief ontwikkelen van deskundigheid voor begeleiding,
Introductie/uitbreiding G-sporten voor inwoners met een
beperking, om enerzijds hun sport- en beweegmogelijkheden te
vergroten en anderzijds het aanbod van sportvereniging(en) te
verbreden. B.v. voetbal, volleybal, trimmen.
Inclusief ontwikkelen deskundigheid voor begeleiding.
Maatjes vinden ter begeleiding van mensen die drempels ervaren
om te gaan sporten/bewegen.
Begeleiden van mensen die de stap naar (meer) bewegen willen
maken. D.m.v. starten met wandelen voor senioren.
Cursus gebruik maken van de nieuwe Fitnesstuin voor ouderen.
Senioren Crossfitt.
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Vitale sport- en beweegaanbieders
Betrokken organisaties

Activiteit

Sportraad
Sport/beweegaanbieders
Vrijwilligerspunt
Adviesraad Sociaal Domein
Sportbonden
Adviseur Lokale Sport
Gemeente Koggenland
Sportraad (BSC)
Adviesraad Sociaal Domein
Sport/beweegaanbieders
Commerciële sport/beweegaanbieders
Vrijwilligerspunt
Verzorgingshuis
Team Sportservice
Sportraad (BSC)
Gemeente Koggenland
Veldsportvereniging
Sportbond
Adviseur Lokale Sport
ARO’88 – Atletiek
Zwemclub Hoorn
Fietsclub Hoorn
Team Sportservice
Gemeente Koggenland
Bewoners
Sportraad
Sport/beweegaanbieders
Horeca
Welzijnswerk
Ouderenorganisaties

Vormen van sportcombinaties,
b.v. verbinden denksporten (bridgen, klaverjassen) en recreatieve
sporten (biljarten) aan veldsportverenigingen door gezamenlijk
gebruik van de bestaande sportaccommodaties.

Gemeente Koggenland
Sport- en beweegaanbieders
Mulier Instituut
Jeugd- en jongerenwerk
v.o. – scholen
Sport/beweegaanbieders
Bedrijfsleven

Alle organisaties die met vrijwilligers werken
Vrijwilligerspunt
Team Sportservice
Adviseur lokale sport

Beweegvriendelijk seniorenpakket: activiteitenaanbod met b.v.
wandelen, steenwerpen, koersbal, spierversterkende oefeningen
etc.
Toevoegen aan aanbod van bestaande sport/beweegaanbieder, ter
vergroting van multifunctionaliteit.

Introductie nieuwe sporten: zoals rugby, hockey, korfbal enz.
Ter verbreding van het sportaanbod en ter vergroting van
multifunctionaliteit van sport/beweegaanbieders.

Organisatie Mini triathlon. inclusief voorbereidingen bij/met
sportverenigingen in de drie triathlondisciplines.

Kooklessen bij sport/beweegaanbieders voor en door senioren
Aansluitend mogelijkheid bereide maaltijden te nuttigen.
Voor:
het vergroten van sociale contacten (voorkomen sociaal
isolement)
Gezonde voeding
Binding met sport/beweegaanbieders
Deelnemen aan vrijwilligerswerk
In 2022 herhalen Vitaliteitsmonitor (Mulier) uit 2019.
Onderdeel van de evaluatie van het sport-, beweeg- en
preventieakkoord.
Introduceren en faciliteren
E-gaming voor jeugd 12-18 jaar
Om:
Belangstelling voor sport/bewegen bij doelgroep te
behouden/versterken
Aanbod van sport/beweegaanbieders te vernieuwen/versterken
Toetsen van vrijwilligersbeleid en de implementatie ervan door in
kaart te brengen hoe vrijwillige inzet binnen een organisatie
georganiseerd is en waar nodig verbeterd kan worden.
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Positief sportklimaat
Betrokken organisaties

Activiteit

Sportraad
Sport- en beweegaanbieders
Adviseur Lokale Sport

Er wordt geïnvesteerd in maatregelen zoals invoeren van
bestuurscoaching, moderniseren van de Code Goed
Sportbestuur en praktijkgerichte cursussen.

Sportraad
Sport- en beweegaanbieders
Klots Jeugdhulp
Adviseur Lokale Sport

Sportclubs hebben actief aandacht voor een positieve sportcultuur,
Bestuurders zijn daarbij bepalend.
Trainers en coaches worden ondersteund in het vormen van een
pedagogisch sportklimaat. Daarbij ligt de focus van het
sportakkoord op de grote groep (90 procent) van (veelal vrijwillige)
jeugdtrainers zonder opleiding.

Sportraad
Sport- en beweegaanbieders
Adviseur Lokale Sport

Door het technisch kader direct te ondersteunen en te begeleiden
bij het geven van trainingen, wordt het leuker om trainer/coach te
zijn en wordt de positieve sportcultuur versterkt.
Voor ouders/verzorgers komen er onder andere ouderavonden op
de club, een communicatiecampagne en doorontwikkeling van het
bestaande platform “de sportouder”.
Ouders/verzorgers doen veel vrijwilligerstaken, rijden naar
wedstrijden en moedigen hun kinderen langs de lijn aan. Zonder de
inzet van ouders zouden veel kinderen niet kunnen sporten.

Vaardig in bewegen
Betrokken organisaties

Activiteit

Sportraad
Scholen
Sport/beweegaanbieders
Commerciële sport/beweegaanbieders
BSO
Kinderopvang

Naschoolse sportactiviteiten van sport/beweegaanbieders.

Gemeente Koggenland
Basisonderwijs
Scholen
Bewegingsonderwijs
Sport/beweegaanbieders
Commerciële sport/beweegaanbieders
Gemeente Koggenland
Scholen
Buurt/wijkwerk
JOGG
Gemeente Koggenland
Basisscholen
Buurt/wijkwerk
Vrijwilligerspunt
Bedrijfsleven
Sport/beweegaanbieders
JOGG
Bewegingsonderwijs
Gemeente Koggenland
(samen met andere gemeenten Opmeer,
Enkhuizen, Medemblik en de
onderwijsstichtingen Allure en SKOWF)
Gemeente Koggenland
onderwijsstichtingen Allure en SKOWF

Voor:
Stimuleren beweeggedrag jeugd
Stimuleren buiten spelen
Oriëntatie op sportmogelijkheden bij sport/beweegaanbieders
Positieve invloed op leefbaarheid wijken/ dorpen
Meer bewegingsuren per week voor basisonderwijs.
Drie lesuren per week

Open schoolpleinen
Schoolpleinen ook gebruiken als speelplekken voor jeugd 4-12 jaar.

Beweegvriendelijke schoolpleinen, zowel qua inrichting als qua
begeleid activiteitenaanbod),
Voor:
Stimuleren beweeggedrag
Stimuleren buiten spelen
Oriëntatie op sportmogelijkheden bij sport/beweegaanbieders
Positieve invloed op leefbaarheid wijken/ dorpen
Onderzoeken of samenwerking haalbaar is om elke groep in het
basisonderwijs twee uur per week bewegingsles van een
vakleerkracht bewegingsonderwijs te laten krijgen.
Pilot met MQ Scan in het basisonderwijs om de motorische
vaardigheden van kinderen te meten en die aan de hand van de
resultaten gericht te verbeteren.
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Duurzame sportinfrastructuur
Betrokken organisaties

Activiteit

Gemeente Koggenland
Sportraad
Sport/beweegaanbieders
Klots Jeugdhulp
Jeugd/jongerenwerk
Gemeente Koggenland
Sportraad
Bedrijfsleven
Adviesraad Sociaal Domein
Jeugd- en jongerenwerk
Team Sportservice
Klots Jeugdhulp
Gemeente Koggenland
Energiebedrijven

Open sportparken zodat er ook buiten verenigingsuren gebruik
gemaakt kan worden van sportvelden voor spelen en bewegen.
Voorwaarde is dat er toezicht/begeleiding is.

Sporten/bewegen in de openbare ruimte,
Vergroten van de mogelijkheden door b.v. aanleggen van
voorzieningen in parken, om inwoners te stimuleren om (meer) te
gaan sporten en bewegen.

Laadpalen voor elektrische voertuigen op parkeerruimten van
sportparken plaatsen .
Voor:
Bijdrage vanuit sport/bewegen aan milieumaatregelen
(duurzaamheid)
Verwerven inkomsten t.g.v. sport/beweegaanbieders

Preventie
Betrokken organisaties

Activiteit

Sportraad
FysioPunt
Adviesraad Sociaal Domein
Sport- en beweegaanbieders
Diëtist Groot in de praktijk
FysioPunt
Supermarkt
Buurtsportcoach
Praktijkondersteuner/huisarts
Welzijnswerkers
Scholen
Sport/beweegaanbieders
GGD
Team Sportservice

Stimuleringstherapie voor 55+ in de vorm van starten met
wandelen voor senioren. Cursus gebruik maken van de nieuwe
Fitnesstuin voor ouderen. Senioren Crossfitt.
Om voorwaarden te scheppen om in beweging te (kunnen) blijven.
Koggenland Gezonde Leefstijl pakket.

Gemeente Koggenland
Bedrijfsleven
Holland Fit
Zorgverzekeraar
Sport/beweegaanbieders
Sportraad
Gemeente Koggenland
JOGG (Team:Fit)
Alliantie Nederland Rookvrij (Hartstichting, KWF
Kankerbestrijding en Longfonds)
Gemeente Koggenland
Sportraad
Bedrijfsleven (commerciële sportaanbieder)

Sportraad
Sport- en beweegaanbieders
GGD
Brijder Gezonde School aanpak stimuleren, oa
themacertificaat Bewegen en sport

Inhoud b.v.
Screening (ook op ondervoeding)
Supermarkttoer
Interactieve lezingen over slaap problemen, gezond beweeg
gedrag, norm gezond bewegen.
Groepssportactiviteiten
Aanleren vaardigheden van bewegen.
(Koggenlandvariant op GLI, Gezonde leefstijl Interventie)
Gezonde werkvloer.
Voor het realiseren van een gezonde werkomgeving. Thema’s zijn:
gezonde voeding, bewegen en werk, ontspanning en stress, fysieke
werkplek.
Gezonde sport/beweegomgeving (sportparken, sporthallen,
zwembaden):
rookvrije omgeving,
gezond aanbod in kantines
aandacht voor verantwoord alcoholgebruik
Aanleg Fitnesstuin voor volwassenen, met begeleiding activiteiten.
Om:
Inwoners uit te dagen en faciliteren om (meer) te gaan sporten en
bewegen.
Introduceren van het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’
voor de NIX18 boodschap. Bij sportverenigingen zijn zowel ouders
als jongeren veel aanwezig. ‘In Control’ adviseert/ondersteunt op
zes onderdelen:
Adviesgesprekken over alcoholbeleid
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Team Sportservice

Sportraad
Sport- en beweegaanbieders
GGD
Sportraad
Sport- en beweegaanbieders
Hartstichting
Sportraad
Sport- en beweegaanbieders
TeamFit
Sportraad
Sport- en beweegaanbieders
GGD
Sportraad
Sport- en beweegaanbieders
GGD
Groot in de praktijk (diëtist)
GGD

-

E-learning ‘Verantwoord Alcohol verkopen’ bij
sportverenigingen
Trainingen Instructie Verantwoord Schenken (IVA) voor
barvrijwilligers bij de club
Attenderen op materialen NIX18
Adviseren omtrent preventie bij grote evenementen op de
vereniging
Inzetten van voorlichting richting ouders en jongeren
Gezamenlijk met sportverenigingen (bij voorkeur met meerdere
gemeenten gezamenlijk) ontwikkelen van een alcoholmatigingscampagne.
Stimuleren Rookvrije sportvereniging/generatie

Stimuleren Gezonde sportkantine (voeding, roken, alcohol)

Gezonde School aanpak stimuleren, o.a. themacertificaat Bewegen
en sport
Gezonde kinderopvang stimuleren, o.a. thema’s voeding en
bewegen. Een kinderopvanglocatie kan iemand gratis op laten
leiden tot coach Gezonde Kinderopvang
Verspreiden stickers: ‘Gezonde keuzes groot gelijk’, onderdeel van
de Bewustwording van gezonde voeding. Verbinding mogelijk met
supermarkttoer langs gezonde voedingsmiddelen.
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2. Inspiratielijst uit de startbijeenkomst (30 oktober 2019)

Duurzame sportinfrastructuur – Milieu
Onderwerp

Idee/suggestie

Zonnepanelen
Ledverlichting

Kennis er ervaringen delen (Platform)

Bereikbaarheid (met de auto naar sportvoorziening)

Financiering:
Club van 100
Veiling
Campagne ‘Kom op de fiets’ (meteen warming up)

Duurzame sportinfrastructuur – Gebruik
Onderwerp

Idee/suggestie

Gebruik voorzieningen voor meerdere activiteiten

Multifunctionele accommodaties

Voorzieningen altijd beschikbaar
Meer activiteiten bij één club

Voorbeelden:
Victoria – gebruik veld voor fysiotherapie
Gymclub – 10 rittenkaart via fysiotherapeut
IJsbaan – functioneler met huttendorp, kofferbakverkoop,
spelen door scholen
Dynamo – beachhandbal
Victoria – pannaveldje
‘Open’ voorzieningen, toezicht o.a. door inzet van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
Omniverenigingen
Open club

Voorzieningen in openbare ruimte

Vitale sport en beweegaanbieders/Positieve sportcultuur
Onderwerp
Ledenaantal
Aandachtspunt: hoe bereiken we niet-sporters?
Vrijwilligers
Positieve sportcultuur
Regelgeving
Samenwerking met andere organisaties
Combinatie met commerciële sport- en beweegaanbieders
(zoals fitness)

Idee/suggestie
-

Kennismakingactiviteiten (JSP -Jouw Sport Pas)
Alternatief lidmaatschap

Betrokkenheid bij de club
Veilig en onbezorgd sporten en bewegen
Vereenvoudigen voor bv. organisatie van evenementen
Minder bestuursleden nodig
Flexibel en divers aanbod
In nationale sportweek ook openstelling van
commerciële sport/beweeg aanbieders
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Vaardig in bewegen
Onderwerp
Interesse in sport/bewegen creëren

Ouders motiveren in aanzetten tot sport

Verbinding school – sport

Bewegingsonderwijs

Samenwerking binnen sport
Samenwerking met organisaties buiten sport (zoals taal,
cultuur, zorg)
Uitdaging in omgeving en activiteit
Andere culturen betrekken

Digitalisering

Idee/suggestie
-

Gebruik JSP
Vernieuwing in aanbod (aansluiten op de
behoefte/vraag)
Jongste jeugd interesseren via KDV,BSO,
peuterspeelzalen, consultatiebureau
Sport BSO
Gekwalificeerd kader
Goed(e) voorbeeld(en)
Bewegend leren en lerend bewegen
Via consultatiebureau
Ouderavonden
Ouder/kindlessen
Clinics clubs op scholen
Accommodatie beschikbaar stellen
Fietsen en lopen stimuleren
Vakleerkracht op iedere school voor groep 1 tot
en met 8
MRT – lessen (Motorische Remedial Teaching)
Gezonde school – deelcertificaat vaardig
bewegen
Beweegmanager
Betrokkenheid schoolbestuur!
Er is een te groot aanbod, verenigingen samen optrekken
(sportspecifiek en omni)
Coach-de-coach trajecten
Kennis over gedrag
Specialisten om kennis te delen
Beweegvriendelijke omgeving
Inzet jongerenwerkers en buurtsportcoaches
Vluchtelingenwerk
Buurtmoeders/vaders Maatjesproject
Jongerenwerk
Consultatiebureau Kinderopvang
Telefoons weg
of
Telefoons juist gebruiken
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Inclusief sporten en bewegen
Onderwerp
Doelgroepen

Wat/wie is er voor nodig?

Idee/suggestie
-

-

Minder validen
Ouderen (eenzaam, kwetsbaar)
Statushouders/mensen met een andere etnische
achtergrond
Mensen met een verstandelijke beperking
Jeugd/kinderen met gedragsproblemen
Depressie
Arbeidsmigranten
12 – 18 jarigen
Enthousiaste vrijwilliger
Aanspreekpunt voor sport/beweegaanbieders
Weten waar je moet zijn, bv bij een
zorginstelling
Beter weten wie werkzaam is binnen gemeente
(bv wijkteam, jongerenwerker)
Breder aanbod voor individu (meerdere sporten)
Juiste faciliteiten/begeleiding
Voorlichting over aanleiding (probleem)
Vervoer

-

Zorginstellingen
Basisschool
Wijkteam/zorgteam
Jongerenwerkers
Vluchtelingenwerk
Trainingen
Wedstrijden
Recreatief aanbod (zonder competitie)

-

Meer onderling overleg
Activiteiten faciliteren
Kennisdeling
Meer integratie
Saamhorigheid
Vrijwilligers
Leden

-

Welke bijdrage kunnen sport/beweegorganisaties zelf
leveren?

Wat leveren de (extra) inspanningen op?
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3. Inspiratielijst van ambtenaren Koggenland (november 2019)
Duurzame sportinfrastructuur
Aandachtspunten

Ideeën/suggesties

Accommodaties
handbal Zuidermeer, toplaag vervangen of
niet?
Voetbal Apollo, samenwerking met buurman
Victoria?
Omgevingsvisie

Accommodatiebeleid aansluiten op sportakkoord
Aanzet voor accommodatiebeleid in lokaal sportakkoord

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Rekening houden met sport en bewegen: ontschotten van
gemeentelijke afdelingen en aandacht voor participatie van
organisaties en inwoners
Lange termijnvisie vwb sport en bewegen in lokaal
sportakkoord opnemen voor ontwikkeling van woonwijken
en natuurgebieden; leefbaarheid en gezondheid als
leidende thema’s
Experiment: zaken over gezondheid (waarin sport en
bewegen een rol speelt) meenemen in omgevingsplan voor
bestaande woonkernen

Vitale sport- en beweegaanbieders
Aandachtspunten

Ideeën/suggesties

Sportkantines fungeren als dorpshuizen
Relatie met onderwijs
Samenwerking met organisaties binnen en buiten de
sport
Regelgeving blokkeert soms ontwikkelingen (b.v.
activiteiten in sportaccommodaties, relatie met horeca)

Accommodatiebeleid aansluiten op sportakkoord
Aanzet voor accommodatiebeleid in lokaal sportakkoord

Belangrijk om regelmatig met elkaar contact te hebben

Horeca bij sportakkoord betrekken

Buurtsportcoaches belangrijk

Regelmatig Sportcafé (locatie bij sportverenigingen of bij
Doe-teams) – het moet ook leuk zijn!
Inzetten op uitvoering sprotakkoord

Winst te behalen in kwaliteit van kantine/barmedewerkers
Statement over schenken alcoholische dranken aan
jeugd onder 18 jaar
Horeca betrekken bij lokaal sportakkoord
Beter benutten van accommodaties
Beter benutten van accommodaties
Beter benutten van accommodaties
Koggenland wordt JOGG-gemeente

Instrumenten ter ondersteuning van lokaal sportakkoord
Buurtsportcoaches in lokaal sportakkoord
Aansluiten bij mogelijkheden en energie in kleine kernen

Samenwerking stimuleren
Eén lidmaatschap voor meerdere clubs

Opnemen in lokaal sportakkoord
Relatie leggen met het Preventieakkoord
Verbinden aan Gezonde kantine
Contactpersoon: Ferry Meine van De Ontmoeting en Barry
van der Aar (Villa Groet)
Meer evenementen, ook anders dan sport (b.v.
vlooienmarkt, vogelshow)
Genereren andere activiteiten (b.v. kinderopvang, zumba,
dansen, indoor walking football)
Flexibele lidmaatschappen
App-groepjes stimuleren
JOGG-gedachten versterken via lokaal sportakkoord, b.v.
met stimuleren water drinken (tappunten op schoolpleinen,
bij sportverenigingen), stimuleren gezonde sportkantine
Bepalen welke rol subsidies en accommodaties in kleine
kernen kunnen spelen in een lokaal sportakkoord
Buurtsportcoaches als belangrijk instrument inzetten voor
uitvoering van lokaal sportakkoord
(Deel)sportakkoord via Doe-teams (Grosthuizen, Berkhout)
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Vaardig in bewegen
Aandachtspunten

Ideeën/suggesties

Kinderen meer buiten laten bewegen (relatie met
Peter!)

Als ambitie opnemen in lokaal sportakkoord (voorbeeld
bekroond Regenboogproject uit Enschede)

Inclusief sporten en bewegen
Aandachtspunten

Ideeën/suggesties

Sport als middel inzetten
Sport als middel inzetten

Ondersteuning via jongerenwerkers
In stille zomertijd accommodaties van sportclubs gebruiken
voor activiteiten van het jongerenwerk
Speldag op scholen voor basisonderwijs
Sportlessen voor voortgezet onderwijs
Calisthenicspark in openbare ruimte (relatie met
omgevingswet – Peter!)
Bewustwording in gemeentelijke organisatie en bij
maatschappelijke organisaties, zodat we vanuit dezelfde
gedachten opereren. Met het lokaal sportakkoord daarmee
starten.
Ervoor zorgen dat sport- en beweegaanbieders bijzondere
groepen op hun netvlies hebben.
Zorginstellingen betrekken bij lokaal sportakkoord
In regionaal verband zijn met ongeveer 80
jeugdzorgaanbieders contracten afgesloten. Voor het lokaal
sportakkoord zijn de interessantste:
GGZ NHN jeugd ggz
ADHD en Autisme Centrum West Friesland
Stichting Klots
GGD Noord Holland Noord
Zes ouderenbonden
Wijksteunpunten (activiteiten b.v. MBVO, darten,
bridge, valpreventie) – beheerders zijn de spil
Dorpshuizen – beheerders zijn de spil
Dagbesteding bij een sportvereniging (b.v. bij RKEDO
en tv Ursem)
Eetcafé voor senioren bij een sportclub

Sport als middel inzetten
Sport als middel inzetten
Sport als middel inzetten
Verbinding leggen tussen sport/bewegen en
gezondheid

Verbinding leggen tussen sport/bewegen en
gezondheid
Bijdragen van zorginstellingen
Betrekken zorgaanbieders

Mogelijke partners voor het lokaal sportakkoord

Voorbeelden van verbinding
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