
Inclusief sporten en bewegen 
  

Ambitie: Elke inwoner van de gemeente Dronten kan meedoen aan de 

samenleving door sport en bewegen 

 

Accommodatie: 

1. Optimaler benutten van bestaande voorzieningen, zoals het openstellen van een clubhuis 

voor andere doelgroepen. 

 

Aanbod: 

2. Het ontwikkelen en aanbieden van een sportpakket voor doelgroepen (van 

sportverenigingen voor zorg en onderwijs).  

Door bijvoorbeeld: mogelijkheid te bieden om een trainer van een vereniging in te zetten. 

 

3. Het voorkomen en doorbreken van de eenzaamheid van ouderen.  

Door bijvoorbeeld: landelijk project ‘Denken & Doen’ uitvoeren van de Nederlandse 

Bridgebond) 

 

Netwerk: 

4. Samenwerkingen bevorderen tussen sportaanbieders onderling.  

Door bijvoorbeeld: 

a. Platform voor verenigingen: fysiek en digitaal 

b. Sportraad/Sportplatform 

c. Sportcafé voor verenigingsbestuurders en professionals: ontmoeten, uitdaging aan 

de kaart stellen en inspiratie 

 

5. Samenwerking bevorderen tussen sectoren: sport, onderwijs, zorg en welzijn. 

Door bijvoorbeeld: 

a. Faciliteren laagdrempelige platforms om vraag en aanbod bij elkaar te brengen 

(digitaal of fysiek) 

b. Coalities opzetten (tussen sport, onderwijs, zorg en welzijn) om doelgroepen in 

beweging te brengen 

c. Sportverenigingen naar scholen, woonvormen om mensen die niet vanzelfsprekend 

sporten en bewegen aan het sporten en bewegen te krijgen 

 

Communicatie: 

6. Het bereiken, werven en bewustwording van doelgroepen door middel van een 

campagne 

Hoe krijgen we niet sporters aan het sporten en naar sportverenigingen toe? 

 

Opleiding: 

7. Bijscholing trainers, vrijwilligers, bestuurders en personeel door het aanbieden van 

cursussen op het gebied van werven, behouden en versterken. 
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Idee 1: Samenwerking bevorderen tussen sectoren: sport, 

onderwijs, zorg en welzijn. 
Door bijvoorbeeld: 

• Faciliteren laagdrempelige platforms om vraag en aanbod bij elkaar te brengen 

(digitaal of fysiek) 

• Coalities opzetten (tussen sport, onderwijs, zorg en welzijn) om doelgroepen in 

beweging te brengen 

• Sportverenigingen naar scholen, woonvormen om mensen die niet vanzelfsprekend 

sporten en bewegen aan het sporten en bewegen te krijgen 

 

Waarom? 

 

Hoe? 

• Online platform met een Marktplaats achtige omgeving: app, website, SEE 

programma.  

- Combineren van accommodatie en mankracht 

• Sportcafé: elkaar fysiek treffen op de vereniging 

• Vakleerkrachten en sportvereniging: zichtbaar maken 

 

 

De Meerpaal fungeert al coördinator: 

1) Inventarisatie doelen 

2) Overeenkomsten groeperen 

3) Wat is er al? 

4) Wat mis je? 

5) Maatschappelijke waarde vaststellen en kijken of er overheidssteun is 

6) Contact maken met bijvoorbeeld thuiszorg of instanties die contact hebben met de 

doelgroep 

7) Advies verkrijgen hoe te communiceren met deze groep om ze over te halen 

 

 

• Opzetten van coalities → Fysieke bijeenkomsten 

• Stroomlijnen van communicatie. Aanbod laagdrempelig communiceren. 

• Centrale vindplek/match vraag en aanbod 

• Spin in het web die zorg en sport bij elkaar brengt → coördinator Aangepast Sporten 

 

Wat? 

• Website of app: nieuw of bestaand platform 

• De Meerpaal als centraalpunt: 

• Website aanmaken 

• Iedereen informeren via bladen, kranten en internet 

• Gemeenschappelijke doelen en met name maatschappelijke meerwaarde 

• De juiste mensen bij elkaar brengen en enthousiasme kweken. 

• Groepen bij elkaar brengen die meerwaarde opleveren 

• Bekendheid en toegankelijkheid verbeteren 

• 1e bijeenkomst om ideeën te verzamelen. Wat is haalbaar en gedeelde 

verantwoordelijkheid 



• Match maken: 

• Databank Uniek Sporten zichtbaarder maken 

• Enthousiasmeren van beide kanten 

 

Wie? 

• Zorgorganisaties 

• Sportorganisaties 

• Verbinder/Spin i het web → Pim / René 

 

 
  



Idee 2: Het bereiken, werven en bewustwording van doelgroepen 

door middel van een campagne. Hoe krijgen we niet sporters aan 

het sporten en naar sportverenigingen toe? 

 
 

Waarom? 

 

Hoe? 

 

Wat? 

• Doelgroep: kinderen 

• Scholen: groepsleerkracht, IB-ers, vakleerkrachten 

• Doelgroepen verbinden met elkaar 

• Vakleerkrachten op de basisscholen: zo bereik je alle kinderen in gemeente Dronten 

• Doelgroep bereiken op de plekken waar ze wel komen 

• 4x meedoen bij een sportvereniging en daarna door naar een andere → 

laagdrempelig en afwisselend 

• Campagne is te kortstondig. Meer inzetten op langdurig. 

• Inzetten op sociale verbinding. Sporten is gezond niet, maar  

“Bewegen is leuk en gezellig! En jij kan het ook!” 

Bijvoorbeeld samen de hond uitlaten 

• Beweegmaatje met een vrijwilligersvacaturebank. Aansluiten bij het initiatief Zamen 

een.  

 

 

Wie? 

  

https://www.zamen-een.nl/
https://www.zamen-een.nl/
https://www.zamen-een.nl/


Idee 3: Het ontwikkelen en aanbieden van een sportpakket voor 

doelgroepen (van sportverenigingen voor zorg en onderwijs).  

Door bijvoorbeeld: mogelijkheid te bieden om een trainer van een 

vereniging in te zetten. 

 
 

 

Waarom? 

 

Hoe? 

Vanuit vraag uit netwerk: 

• Sportpakket op maat: 

• Trainer 

• Expertise (zorg, onderwijs, kinderopvang, sport) 

• Accommodatie 

• Materiaal 

• Aansluiten bij bestaande initiatieven: 

• Scool Sport 

• Gezonde leefstijl Dronten: carrousel  

• Regenboog 

 

 

Wat? 

• Vraag – aanbod naar mogelijkheden → project schrijven 

 

 

Wie? 

• Samen (Marleen) 

  



Idee 4: Het voorkomen en doorbreken van de eenzaamheid van 

ouderen.  

Door bijvoorbeeld: landelijk project ‘Denken & Doen’ uitvoeren van 

de Nederlandse Bridgebond) 
 

 

Waarom? 

 

 

Hoe? 

• Manier vinden om deze groep te bereiken 

• Manier vinden om de juiste manier van communicatie 

• Samenwerking zoeken met professional  

• Jeugd in contact brengen met ouderen 

• Aangepast Sportaanbod 

• Vervoer regelen 

• Middag activiteit i.p.v. ‘s avonds 

 

 

Wat? 

• Professional raadplegen over doelgroep (categoriseren) 

• Ingang creëren  

• Vertrouwen kweken 

• Mogelijkheden uitbreiden 

 

 

Wie? 

• De Meerpaal professional  

• Huisartsen 

• Verenigingen 

• Maatschappelijke MSt 

• In samenwerking met Zamen een 

 

  



Vitale aanbieders en Positieve sportcultuur 
 

Ambitie: Alle aanbieders toekomstbestendig maken, zodat sport en bewegen 

voor iedereen toegankelijk, veilig en bereikbaar blijft in Dronten 

 

Opleiding: 

1. Bijscholing trainers, vrijwilligers, bestuurders en personeel door het aanbieden van 

cursussen op het gebied van werven, behouden en versterken. 

Door bijvoorbeeld: 

a. Werven van vrijwilligers 

b. Trainersbegeleiding en pedagogische trainers voor sportclubs ondersteunen: 

clubkadercoach 

 

2. Het betrekken van senioren en deze opleiden tot vrijwilligers, trainers en kader 

Door bijvoorbeeld: initiatief Derde Helft van het Nationaal Ouderenfonds 

 

Aanbod: 

3. Het aanbieden van bedrijfssport: aantrekkelijke fiscale voordelen voor bedrijfssport en 

kans voor sportaanbieders 

 

Netwerk: 

4. Vacaturebank voor vrijwilligers opzetten door van elkaars netwerk gebruik te maken: 

verenig je samen.  

 

5. Samenwerking bevorderen van sport (ook commercieel en niet commercieel) en andere 

sectoren. 

Door bijvoorbeeld: 

a. Platform voor verenigingen te maken: fysiek en digitaal 

b. Sportraad/Sportplatform 

c. Sportcafé: ontmoeten, uitdaging aan de kaart stellen en inspiratie 

 

Communicatie: 

6. Sportaanbieders op de kaart te zetten door communicatie. 

Door bijvoorbeeld: meerdere keren per jaar een sportbijlage in de krant 

 

7. Hoe krijgen we niet sporters aan het sporten en naar sportverenigingen toe? 

Door bijvoorbeeld: 

a. Een campagne 

b. Pas van Dronten inzetten 
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Idee 1: Bijscholing trainers, vrijwilligers, bestuurders en personeel 

door het aanbieden van cursussen op het gebied van werven, 

behouden en versterken. 

Door bijvoorbeeld: 

a. Werven van vrijwilligers 

b. Trainersbegeleiding en pedagogische trainers voor sportclubs 

ondersteunen: clubkadercoach 
 

 

Waarom? 

Vijf pijlers: 

1. Positieve uitstraling 

2. Aantrekkelijk complex (schoon, heel en veilig) 

3. Financieel gezond en duurzame sportverenigingen 

4. Voldoende vrijwilligers 

5. Ambitie van de aanbieder 

 

Hoe? 

1. Positieve uitstraling: 

a. Positieve PR en media 

b. Veilige clubsfeer 

c. Aanbod met begeleiding van de gemeente 

Wie? Vereniging en gemeente 

2. Aantrekkelijk complex (schoon, heel en veilig): samenwerking tussen club en 

gemeente 

Wie? Input professional gemeente 

3. Financieel gezond en duurzame sportverenigingen: 

a. Door intervisie en leren van elkaar (bijvoorbeeld penningmeesteroverleg) 

b. Contributie 

Wie? Input professional en sportplatform met intervisie 

4. Voldoende vrijwilligers 

a. Inzet vrijwilligers delen 

b. Maken beleid 

Wie? Beleid maken met inzet van leden en hulp gemeente 

5. Ambitie. Dronten moet het hoog niveau regio en landelijk nastreven. 

Wie? Sportaanbieders met elkaar 

 

Wat? 

 

Wie? 

  



Idee 2: Samenwerking bevorderen van sport (ook commercieel en 

niet commercieel) en andere sectoren. 

Door bijvoorbeeld: 

a. Platform voor verenigingen te maken: fysiek en digitaal 

b. Sportraad/Sportplatform 

c. Sportcafé: ontmoeten, uitdaging aan de kaart stellen en 

inspiratie 
 

Waarom? 

• Kennisdeling 

 

Hoe? 

• Mensen verantwoordelijk maken om bijvoorbeeld 2x per jaar bestuurders bij elkaar 

te krijgen 

• Thema gestuurde vergaderingen 

• FB-groep met bestuurders 

• Datumprikker om een datum te prikken 

• Jaarlijkse wissel van organisatoren 

 

Wat? 

• Locatie 

• Facebookpagina 

• Organisatoren 

• Niet te rigide 

 

Eindresultaat: 

- Kennisdeling 

- Kruisbestuiving 

- Netwerken 

- Synergie 

 

Wie? 

• Erik Wijdemans  

• Verenigingsondersteuner: Elske Warners 

• Harrie Sparendam 

  



Idee 3: Sportaanbieders op de kaart te zetten door communicatie. 

Door bijvoorbeeld: meerdere keren per jaar een sportbijlage in de 

krant 

& 

Hoe krijgen we niet sporters aan het sporten en naar 

sportverenigingen toe? 

Door bijvoorbeeld: 

a. Een campagne 

b. Pas van Dronten inzetten 
 

 

Waarom? 

• Werving nieuwe leden (meer mensen aan het sporten krijgen) 

• Beter vindbaar en laagdrempelig aanbod 

 

Hoe? 

• Platform maken voor alle sportverenigingen 

• Een Sportbijlage in de krant, bijvoorbeeld FlevoPost 

o Gemeente gids 

o Social media 

o Flevopost 

o Biddinghuizen actueel 

o Kijk in Gids 

o Website 

o Mond tot mond 

 

• Deel van de pas van Dronten reserveren voor sport. Aanpassen! 

• Communicatie over de pas van Dronten voor de inwoners 

 

Wat? 

 

Wie? 

• Gemeente, buurtsportcoaches zijn kartrekker en houden het aanbod up to date. De 

verenigingen vullen de eigen pagina’s met eigen inhoud 

  



Vaardig bewegen 
 

Ambitie: Meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en motorische 

vaardigheden nemen toe in Dronten 

 

Aanbod: 

1. Bewegend leren in de klas. 

Door bijvoorbeeld: 

a. Methodes vanuit het onderwijs 

b. Sportverenigingen promoten de eigen sport door het faciliteren van lesmateriaal en 

trainingsmethode  

 

2. Ieder kind heeft zwemles. Promoten van ‘vervolg’ sport na de zwemles 

Door bijvoorbeeld: 

a. Het aanbieden van een strippenkaart 

b. Een informatieboekje 

 

3. Samenwerking tussen sportaanbieders en onderwijs en kinderopvang: 

Door bijvoorbeeld: peutergym aan te bieden of in te spelen op het continurooster 

 

4. Motorische beweegvaardigheid van leerlingen testen door de MQ schooltest beschikbaar te 

stellen voor alle scholen. 

Door bijvoorbeeld: alle scholen langs of door middel van sportdagen 

5. Verbeteren van veelzijdig bewegen onder (talentvolle) jongeren in Dronten:  

Door bijvoorbeeld: een multi-skills training (1x in de week) voor talenten, vereniging 

overstijgend. 

Netwerk: 

6. Samenwerken en delen van expertise tussen onderwijs en sportverenigingen 

Door bijvoorbeeld: een lokaal sportplatform (digitaal of fysiek) 

Activatie: 

7. De rol van ouders bij het bewegen van kinderen: zien = doen. Ouders die bewust zijn van 

het belang van bewegen voor hun kind(eren): lol, samen, gezond en sociaal. 

 

Communicatie: 

8. Hoe kunnen we de communiceren over activeren, aanbod en bereiken van de juiste 

doelgroep? 

Door bijvoorbeeld: een beweegagenda op te stellen. 

 

Opleiding: 

9. Bijscholing trainers, vrijwilligers, bestuurders en personeel door het aanbieden van 

cursussen op het gebied van werven, behouden en versterken. 
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Idee 1: De rol van ouders bij het bewegen van kinderen: zien = 

doen. Ouders die bewust zijn van het belang van bewegen voor hun 

kind(eren): lol, samen, gezond en sociaal. 

 

Waarom? 

• Ouder en ontmoeting 

• Peuter jonge leeftijd bewegen 

• Preventief 

• Peuter en kleuters 

• Peuter/kleutergym + inloop van ouders 

 

Hoe? 

• Ouder-kind kleutergym van 4-6 jaar.  

o Voorkeur: vrijdagochtend 

o Wie? Vakleerkracht of buurtsportcoach en IN Opbouw 

• Ouder-kind peutergym 2-4 jaar 

o Peuteropvang organisatie: ochtenden (doelgroep) 

o Eventueel: kinderopvang 

o In samenwerking met buurtsportcoach JOGG en IN Opbouw 

• Ouder-kind instuif 2-12 jaar 

o Winter en een zomer instuif 

o Bewustwording bewegen 

o Kennismaken met verenigingen 

o Wie? Vakleerkrachten basisonderwijs, Sport in Dronten en IN Opbouw 

 

 

Wat? 

• Projectleider: financiële middelen voor bijvoorbeeld PR, personeel en locatie 

 

 

Wie? 

• Schakel: onderwijs, kinderopvang, sportaanbieders, IN opbouw en Sport in Dronten 

• Onderwijs: doelgroep + Ouders en locatie 

• Kindergroep: doelgroep + ouders en locatie 

• Sportverenigingen: vrijwilligers 

• Sport in Dronten: buurtsportcoach 

• IN Opbouw: vakleerkrachten bewegingsonderwijs. 

 

 

• Binnen kinderopvang: VOG + register kinderopvang 

  



Idee 2: Verbeteren van veelzijdig bewegen onder (talentvolle) 

jongeren in Dronten. 

Door bijvoorbeeld: een multi-skills training (1x in de week) voor 

talenten, vereniging overstijgend 

 

Waarom? 

• Voorbeeldfunctie voor anderen 

• Onderzoeken bewijzen dat veelzijdig bewegen leidt tot: 

o Minder blessures 

o Betere (top)sportprestaties 

o Goede cognitieve vaardigheden 

o Meer plezier in bewegen 

o Betere aanpassingsvermogen 

o Beter voor je creativiteit en oplossingsvermogen 

 

Onderzoeken: 

- ASM 

- Cote 

- Frans Bosch 

- Constrained Led Approach 

 

Hoe? 

• Multi skills training:  

o 1x per maand of 1x per week 

o Veelzijdig Bewegen 

o Sportoverstijgend 

• Theoretisch concept uitleggen. Meerwaarde van veelzijdige bewegen. Draagvlak 

creëren.  

o Sporters 

o Trainers  

o Ouders 

o Technische commissies 

• Krant 

o Sportverslagen 

o Exposure van sporten (1 pagina) 

 

Wat? 

• Naar clubs en ouders uitdragen van het theoretisch concept 

• Sportmarkt, laten zien 

• Workshops en clinics organiseren 

o Deelnemers 

o Ouders 

o Trainers (naar de clubs toe) 

• Scholing over veelzijdig bewegen: praktisch en theoretisch 

• Trainers en sporters komen bij elkaar (meedoen en kijken)  



Eindresultaat: elke (talentvolle) sporter van 10-16 jaar heeft 1x per week een sport 

overstijgende performance/vaardigheidstraining. 

 

Wie? 

• De Meerpaal: in de breedte 

• Performance trainingen Dronten  

• Clubs zelf onderling ‘uitwisselen’ van sporters → ZZZ  

 

Kartrekker: 

• Lisa Groot Koerkamp 

• Erik Raterink 

  



Idee 3: Samenwerking tussen sportaanbieders en onderwijs en 

kinderopvang: 

Door bijvoorbeeld: peutergym aan te bieden of in te spelen op het 

continurooster 

 

Waarom? 

• Werkende ouders kunnen niet altijd zelf de kinderen naar de training brengen door 

bijvoorbeeld trainingstijden en werktijden 

 

Hoe? 

• Clinics op school of kinderopvang 

• Proeftrainingen na clinic of via Scool sport 

• Locatie trainingen sportvereniging kiezen nabij BSO i.v.m. vervoer bso-

sportaanbieder 

 

Wat? 

• Vrijwilligers van sportverenigingen die overdag tijd hebben (waar vinden we die?) 

• Met vergoeding; evt. betalen voor opnemen snipperdagen 

• Specifieke sportlessen laten geven door: 

o Jongeren 13-18 jaar die vrij van school krijgen 

o Sport in Dronten 

Eindresultaat: meer kinderen gaan vanuit o.a. de BSO, sporten bij een vereniging 

 

Wie? 

• Sportverenigingen → geven clinics 

• Scholen → gastheer, locatie (huur?) 

• BSO → gastheer, locatie (huur?) 

• Coördinatie clinics door buurtsportcoaches 

  



Idee 4: Bijscholing trainers, vrijwilligers, bestuurders en personeel 

door het aanbieden van cursussen op het gebied van werven, 

behouden en versterken. 

 

Waarom? 

• Stuk waardering naar vrijwilligers toe 

• Veiliger sportklimaat voor vereniging 

• Saamhorigheid vergroten 

• Vergroten netwerk 

• Ondersteuning van opleiden van nieuwe trainers (en vrijwilligers) 

• Vergroten aanbod nieuwe vrijwilligers (werving) 

 

Hoe? 

• Sport overstijgend aanbod via gemeente of Sportservice (gratis) 

o EHBO/EHBSO 

o ‘Kanjer’training 

o AED 

o Cursus vertrouwenspersoon 

o Veelzijdig bewegen 

o Veilig sportklimaat 

• Sport specifiek bij de clubs zelf 

• Platform van aanbod of uitnodigen van clubs/TC 

 

Wat? 

• Clubkadercoach vanuit de gemeente → coacht en begeleidt trainers op de club 

• CALO sportkunde studenten lopen stage bij clubs win-win situatie 

 

Wie? 

• Gemeente: 

o Sportakkoord 

o Buurtsportcoaches 

o Formateur (kartrekker) 

• Sportservice Flevoland: 

o Platform 

o Aanbod (gratis) 

o Communicatie 

• Clubs zelf 

 

 

 

 
 


