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Heel Noordoostpolder in beweging! Doe je mee? 

  



De voorbeschouwing 

Meer mensen met plezier laten sporten en bewegen. Dat is de uitdaging waar het lokaal Sport- en 

Beweegakkoord een belangrijk aandeel aan wil leveren. Met een groot aantal partijen uit de sport, onderwijs, 

bedrijfsleven, zorg, gezondheid en welzijn is het akkoord  voor de Noordoostpolder opgesteld. Er is een grote 

betrokkenheid bij het onderwerp sport en bewegen. Dat bleek tijdens de goed bezochte bijeenkomsten waar 

tientallen mensen - vanuit persoonlijke of professionele betrokkenheid - bereid waren om een gezamenlijke 

koers uit te zetten. Dit akkoord is de uitkomst van alle inbreng. 

 

We zijn er natuurlijk niet met het opstellen van het akkoord. Het gaat nu eigenlijk pas beginnen. Daarom is er in 

dit Sport- en Beweegakkoord ruim aandacht voor de borging Het advies is een regiegroep op te stellen en 

daarnaast drie projectgroepen. De projectgroepen maken een uitvoeringsplan per ambitie, zodat we over twee 

jaar ook echt kunnen zien dat we een stap voorwaarts hebben gemaakt.  

 

Veel betrokken partijen zijn enthousiast en hebben aangegeven dat ze actief en naar vermogen bij willen dragen 

aan het verwezenlijken van de ambities. De één doet dat met de uitvoering van een activiteit (als sporter), de 

ander door mee te denken in het proces (als supporter). In de bijlage een overzicht met alle betrokken partijen 

en hun rol. Alle bijdragen, groot en klein in de vorm van persoonlijke inzet, beschikbaar stellen van faciliteiten, 

advies, materialen en middelen is welkom. Samen met deze betrokkenen maken we de acties uit het 

sportakkoord mogelijk. 

 

Samenwerking is misschien wel de belangrijkste sleutel voor succes. Tijdens de verschillende sessies is wel 

gebleken hoeveel partijen elkaar nog niet kenden. Door de bijeenkomsten zien we inmiddels meer partijen 

samenwerken en nu al een bijdrage leveren aan meer mensen met plezier laten sporten en bewegen. De eerste 

winst is er! 

 

Ik wil als sportformateur alle betrokkenen bedanken voor hun inzet, tijd en energie om dit proces tot een goed 

einde te brengen. En uiteraard wens ik iedereen veel succes met het realiseren van deze ambities!  

 

 

Ronald Lamsma 

Sportformateur gemeente Noordoostpolder  



De Warming-up 

 

Noordoostpolder beweegt!  

In de zomer van 2018 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Nationaal Sportakkoord 

gesloten. Het doel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Ook in 

Noordoostpolder is dit een belangrijke uitdaging. Meer mensen die sporten of bewegen dragen bij aan een beter 

welzijn. We zijn ervan overtuigd dat de vraag naar zorg hierdoor vermindert. ‘Voorkomen staat voorop!’, gericht 
op het verminderen van de zorgvraag, is één van de uitdagingen die we in ons coalitieakkoord hebben genoemd. 

Daarnaast is bewegen goed voor motorische ontwikkeling, sociale contacten, zelfvertrouwen en persoonlijke 

ontwikkeling.  

 

Lokaal Sport- en Beweegakkoord Noordoostpolder 

De kans vanuit het Rijk om een sportformateur aan te stellen en een Lokaal Sport- en Beweegakkoord te 

realiseren past hier perfect bij. We hebben dit dus niet met twee, maar vier handen aangegrepen. We hebben 

met twee wethouders het initiatief genomen, maar het draagvlak is veel groter. We vinden het fijn dat er meer 

dan honderd mensen uit de sport, zorg- en welzijnsorganisaties, het onderwijs en het bedrijfsleven in 

Noordoostpolder mee hebben gedacht over het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Gezamenlijk hebben we 

gekozen voor de volgende drie ambities:  

1. Inclusief sporten en bewegen 

2. Vitale sport- en beweegaanbieders 

3. Van jongs af aan vaardig in bewegen 

De gemeenteraad heeft deze ambities in februari 2020 vastgesteld. Hierna heeft de sportformateur de ambities 

samen met enthousiaste inwoners uitgewerkt tot het Lokaal Sport- en Beweegakkoord.  

De uitdaging aangaan 

Er gaat al veel goed in Noordoostpolder, maar het kan nog beter. Zo is er een veelzijdig sport- en beweegaanbod 

en zijn we sinds 2019 een JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) gemeente. We merken dat steeds 

verenigingen en beweegaanbieders moeite hebben om leden te werven en is er een groeiende groep jongeren 

niet vitaal. Dit baart ons zorgen. In het Lokaal Sport- en Beweegakkoord gaan we de uitdaging aan om dit te 

verbeteren en door samenwerking en verbinding sport en bewegen in Noordoostpolder te stimuleren.  

Vrijwilligers en professionals hebben meegewerkt aan het maken van dit akkoord. De komende twee jaar gaan 

we met het uitvoeringsbudget aan de slag om de ambities waar te maken. We willen iedereen die zich heeft 

ingezet voor het Lokaal Sport- en Beweegakkoord bedanken en we wensen alle betrokkenen succes met de 

uitvoering! 

 

Anjo Simonse en Wiemer Haagsma  

Wethouders  bewegen en  sport 
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Het spelplan: Van een Nationaal Sportakkoord naar Sport-Beweegakkoord Noordoostpolder 

  

Het Nationaal Sportakkoord is in 2018 tot stand gekomen door strategische partners: NOC*NSF, Vereniging 

Sport en Gemeenten (VSG) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het doel van het 

Nationaal Sportakkoord is om sport en bewegen in Nederland te stimuleren. Het Nationaal Sportakkoord bestaat 

uit zes deelakkoorden:  

1. Inclusief sporten en bewegen  

2. Duurzame sportinfrastructuur  

3. Vitale sport- en beweegaanbieders  

4. Positieve sportcultuur 

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen  

6. Topsport inspireert 

 

Het Rijk stimuleert gemeenten om dit Nationaal Sportakkoord te vertalen naar een lokale versie. In 

oktober 2019  is in de Noordoostpolder een start gemaakt om te komen tot een Lokaal Sport- en 

Beweegakkoord. In het akkoord staan afspraken over het optimaliseren van het sport en bewegen in de 

Noordoostpolder, opgesteld door onder andere sportaanbieders, het onderwijs, gemeente, maatschappelijke 

partners (zorg/welzijn) en het bedrijfsleven. 

 

Processtappen 

Om tot een lokaal sport- en beweegakkoord te komen zijn de volgende processtappen doorlopen: 

 

- Ondertekening intentieverklaring deelname aan Regeling Lokale Sportakkoorden door het College van 

Burgemeester en Wethouders. Voorafgaand aan het proces heeft het college van B&W van de gemeente 

Noordoostpolder samen met drie lokale partijen de intentieverklaring voor deelname aan het Lokaal 

Sport- en Beweegakkoord ondertekend: 

1. De heer Jagersma, directeur zwembad Bosbad 

2. De heer Ronner, voorzitter TGV Emmeloord   

3. De heer Hulsebosch, Voorzitter VV Tollebeek 

- Ronald Lamsma aangesteld als sportformateur – november 2019 

- Voorbereidingsgesprekken (gemeente, initiatiefnemers) – oktober/november 2019  

- Voorbereidingsbijeenkomst (20 personen aanwezig) – december 2019  

- Twee Kick-off bijeenkomsten – (+/- 90 personen aanwezig) - januari 2020  

- Drie werksessies, per gekozen ambitie 1 (+/- 20 personen per sessie aanwezig) -  februari/maart 2020  

- Verschillende losse gesprekken met vertegenwoordigers van scholen en uit het bedrijfsleven 

- Opstellen deelplannen – april/mei 2020 

- Opstellen Lokaal Sport- en Beweegakkoord – juni 2020 

 

Toelichting op de kick-off en het vervolg. 

Dit Sport- en Beweegakkoord is dus tot stand gekomen via een interactief proces met diverse 

vertegenwoordigers van sport en bewegen, welzijn, zorg, cultuur, onderwijs en het bedrijfsleven. Alle 

organisaties die raakvlakken hebben met sport en bewegen waren uitgenodigd voor de kick-offbijeenkomsten. 

In januari 2020 hebben +/- 90 mensen meegedacht over welke ambities prioriteit kregen en welke ideeën er zijn 

om het akkoord invulling te geven. De mensen vertegenwoordigen organisaties uit sport, welzijn, zorg, 

gemeente, bedrijfsleven en onderwijs uit Noordoostpolder of kwamen uit persoonlijke belangstelling. De 

opbrengst van de kick-off is verrijkt en aangescherpt in verdiepingssessies (per gekozen ambitie een sessie). 

Vervolgens is de alle inbreng verwerkt en heeft dit Sport- en Beweegakkoord invulling gekregen. 

 

  



Doel van het Sport- en Beweegakkoord Noordoostpolder  

We willen graag dat iedere inwoner uit de Noordoostpolder een leven lang plezier beleeft aan sporten en 

bewegen en zoveel mogelijk kan bewegen. Met iedereen bedoelen we dus ook echt: iedereen. Dit is ongeacht 

leeftijd, gezondheid, geboortegrond, geslacht, relaties of huidskleur en ongeacht culturele, 

levensbeschouwelijke, religieuze en andere keuzes. Aangepast sporten ruilen we in voor inclusief sporten en 

bewegen. Daarvoor is een omslag in ons collectief denken over sporten en bewegen nodig.  

Het doel van het akkoord is om zoveel mogelijk inwoners uit de Noordoostpolder te ondersteunen in een 

gezonde en actieve leefstijl, door ze te laten bewegen en sporten. Plezier, veiligheid, gezondheid en 

toegankelijkheid staan hierbij voorop. 

 

Wat doen we al?  

Binnen de Noordoostpolder lopen al mooie initiatieven. Tijdens het proces is naar voren gekomen dat de 

initiatieven die er zijn niet bij iedereen bekend zijn. Dat was ook vooral de winst van alle sessies die tot het 

akkoord geleid hebben. We zijn dus al goed op weg. De afgelopen jaren zijn er verbindingen gelegd waarbij sport 

als middels is ingezet in het sociaal domein en gezondheidsdomein. Door o.a. deel te nemen aan de beweging 

om een gezonde leefstijl bij jongeren te stimuleren (JOGG, Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) 

 

Rol en taakverdeling   

Verschillende (lokale) partijen zijn betrokken bij het opstellen van het akkoord voor de Noordoostpolder en de 

toekomstige implementatie hiervan:  

- De sportformateur is verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een Lokaal 

Sport- en Beweegakkoord. De sportformateur faciliteert het gesprek over de invulling van het lokale 

akkoord en stelt het lokale akkoord op samen met lokale partners.   

- Lokale organisaties/partijen hebben alle input voor het Lokaal Sport- en Beweegakkoord geleverd.  

- De gemeente Noordoostpolder is één van de ondertekenaars van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord 

en faciliteert het proces van de sportformateur met als doel om zo veel mogelijk lokale initiatieven van 

betrokken partijen te stimuleren en te ondersteunen. De gemeente heeft een ondersteunende rol, is 

budgetbeheerder en maakt waar mogelijk verbindingen met andere maatschappelijke opgaven van de 

gemeente. Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord is geen gemeentelijke sportnota.  

- De beweegcoaches hebben een ondersteunende rol en aanjagende rol ten aanzien van de uitvoering, 

voor zover dit past binnen hun aandachtsgebied(en). Indien van meerwaarde wordt het takenpakket van 

de beweegcoaches naar aanleiding van het akkoord aangepast/bijgesteld vanuit de gemeentelijke 

opdracht.   

- Gedurende de looptijd (2020-2021) van de uitvoering van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord is er een 

‘Lokale Adviseur Sport’ beschikbaar, die samen met de beweegcoaches de sportaanbieders uit de 

Noordoostpolder begeleidt, adviseert en ondersteunt.  

 

De uitvoering – uitkomst van de kick-off 

De afgelopen periode is hard gewerkt aan het Sport- en Beweegakkoord voor de Noordoostpolder. Veel partijen 

hebben meegedacht over de vorm en inhoud van dit akkoord. De integrale samenwerking heeft geresulteerd tot 

een praktische visie en een document die de richting voor de aankomen de jaren aangeeft.  

 

Tijdens de Kick-off zijn door het werkveld drie van de zes ambities uit het nationaal sportakkoord gekozen die 

lokaal verder uitgewerkt zijn in het sportakkoord:   

1. Inclusief sport en bewegen: iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen. 

2. Vitale sport- en beweegaanbieders: alle aanbieders van sport en bewegen zijn toekomstbestendig  

3. Van jongs af aan vaardig in bewegen: meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en motorische 

vaardigheden nemen toe.  

Per ambitie zijn werkgroepen, ook wel netwerkgroepen genoemd, gevormd. Zij zijn bereid om mee te blijven 

denken over dit akkoord en de vertaling naar de praktijk middels een uitvoeringsplan.  

 

 

  



 

Niet uitgewerkte ambities 

De andere drie ambities uit het Nationaal Sportakkoord zijn niet uitgewerkt. Wel is gekeken hoe we ook deze 

ambities op de achtergrond mee kunnen nemen in het proces en welke bijdrage ze kunnen leveren aan het 

lokale akkoord: 

 

- Duurzame sportinfrastructuur: Nederland beschikt over een functionele, goede en duurzame 

sportinfrastructuur. Deze ambitie loopt als een rode draad door de drie gekozen ambities heen. Een 

duurzame sportinfrastructuur leidt tot verbetering van de drie gekozen ambities. 

- Positieve sportcultuur: Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten. Deze ambitie is een 

gevolg van de drie gekozen ambities. Een positieve sportcultuur kan ontstaan tijdens en na de realisatie 

van de gekozen ambities.  

- Topsport inspireert: De Noordoostpolder heeft een aantal (oud)- topsporters in de gemeente. Tijdens de 

sportverkiezingen op 25 februari 2019 is aan hen gevraagd of ze een bijdrage willen leveren aan de 

uitvoeringsagenda voortkomend uit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Ze hebben hier positief op 

gereageerd. De belangrijkste rol is om inwoners uit de Noordoostpolder te inspireren om meer te gaan 

sporten en bewegen. Dit kunnen zij doen door bijvoorbeeld lezingen voor bedrijven, clinics te geven en 

ervaringen op scholen te delen.  



De wedstrijdtactiek: Trends en ontwikkelingen 

 

Voordat een goede wedstrijd gespeeld kan worden, is het van belang dat je een tactiek bepaald. Je moet weten 

wat er speelt en hoe je daar op kunt reageren. Zowel demografische ontwikkelingen in de Noordoostpolder als 

trends in de sport- en beweegbeleving hebben invloed op het opstellen van het akkoord. In dit hoofdstuk staan 

een aantal van deze trends en ontwikkelingen beschreven. Naast de stand van zaken over inwoners, sport en 

bewegen in de gemeente Noordoostpolder (incl. cijfermatige onderbouwing), gaat deze paragraaf ook over de 

veranderende rol van de gemeente en integraal beleid. 

 

Demografische trends en ontwikkelingen in de Noordoostpolder 

De Noordoostpolder is een prachtige gemeente, met 11 unieke kernen en de levendige dorpsgemeenschappen. 

De Noordoostpolder is volop in ontwikkeling en de sociale verbondenheid is groot. Bezoekers zijn vaak blij 

verrast als ze de Noordoostpolder voor het eerst zien.  Toch kan er nog genoeg beter. Te veel mensen voelen 

zich eenzaam of hebben het gevoel buitenspel te staan. Wie hulp nodig heeft, weet die nog niet altijd te vinden.  

 

Cijfermatige onderbouwing sport en bewegen in Noordoostpolder 

De Gemeente Noordoostpolder telt bijna  47000 inwoners. De opbouw hiervan ziet er als volgt uit: 

 

 
 

Het AZC heeft in totaal 626 inwoners. 

 

Zoals in onderstaande tabel te zien is sport 42% van de jongeren minstens zeven uur per week. In Flevoland is dit 

percentage 39%. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de 

gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de 

beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging. 

Van de jongeren in de Noordoostpolder sport 71% wekelijks bij een sportvereniging, sportschool of club. In 

Flevoland is dit percentage 66%. Sporten is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast 

verlaagt sporten het risico op een aantal chronische aandoeningen. (GGD Flevoland ‘Jij en je gezondheid, 2018-

2019) 

 

  Noordoostpolder Flevoland 

Sport ≥ 7 uur per week* 42 39 

Sport wekelijks bij een sportvereniging 71 66 

Zit dagelijks ≥ 2 uur in vrije tijd achter computer tablet of tv 75 79 

Matig risico weinig bewegen 9 12 

Hoog risico weinig bewegen 4 8 

  
  

*= meer dan of gelijk aan 5 keer per week     

Uitwerking in % 

 

 

 

 

 

 

Emmeloord Luttelgeest Marknesse Kraggenburg Ens Nagele Tollebeek Espel Creil Rutten Bant Schokland Totaal

0 tot en met 3 1157 128 174 66 153 101 175 83 71 69 70 0 2247

4 tot en met 8 1504 165 173 60 176 109 218 112 101 103 89 0 2810

9 tot en met 14 1957 154 270 85 251 139 256 90 138 132 114 0 3586

15 tot en met 19 1769 116 239 92 195 127 213 100 145 128 123 0 3247

20 tot en met 49 9236 1044 1282 491 1160 707 953 604 622 537 512 2 17150

50 tot en met 65 5586 429 906 373 678 484 414 331 373 432 331 3 10340

66+ 4855 189 737 242 490 260 236 155 223 277 190 0 7854

Totaal 26064 2225 3781 1409 3103 1927 2465 1475 1673 1678 1429 5 47234



Zeven op de tien inwoners van de Noordoostpolder voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 

(NNGB) en 43% voldoet aan de fitnorm. De Noordoostpolder scoort hiermee beter dan gemiddeld in Flevoland 

en iets lager dan het gemiddelde in Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016) 

 

 
 

https://www.eengezonderflevoland.nl/leefstijl/pagina-lange-titel/#jeugd 

 

Eén op de zeven kinderen groep 7 met overgewicht 

Kinderen die op jonge leeftijd al te zwaar zijn, hebben grotere kans om later ook te zwaar zijn. Van de kinderen 

in de Noordoostpolder in de leeftijd van vijf tot zes jaar heeft 8% overgewicht of ernstig overgewicht. Van de 

kinderen in groep 7 heeft 15% overgewicht. (GGD Flevoland, trenddashboards 2018-2019). In schooljaar 2018-

2019 heeft in het voortgezet onderwijs in de gemeente Noordoostpolder 17% (ernstig) overgewicht. (GGD 

Flevoland ‘Jij en je gezondheid’, 2018-2019) 
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Trends en ontwikkelingen in sport- en beweegbeleving 

De sport is aan het veranderen. Dit blijkt uit landelijke onderzoeken, maar dit werd ook besproken tijdens de 

verschillende lokale sessies. Hieruit kwamen een aantal opvallende trends naar voren die invloed hebben op 

sport in het algemeen en dus ook in de Noordoostpolder: 

 

Sport verandert  

Het accent verschuift steeds meer van sport als doel naar sport als middel:  

- Inzet van sport en bewegen ten behoeve van o.a. gezondheidsbevordering, participatie, sociale cohesie, 

leefbaarheid, inburgering, promotie van de gemeente; 

- Steeds meer samenwerking tussen sport(verenigingen), onderwijs, kinderopvang, welzijnsinstellingen, 

de zorg en het bedrijfsleven; 

- Opkomst van commerciële sport- en beweegaanbieders;  

- Inzet van sport en bewegen om kosten te besparen. Er is meer aandacht voor de (maatschappelijke 

opbrengst van sport): sport kost niet alleen geld.  

- De maatschappelijke effecten en economische waarde van de integrale inzet van sport en bewegen zijn 

onlangs onderzocht in opdracht van Kenniscentrum Sport.  

(Zie voor meer informatie: www.allesoversport.nl). 

 

De sporter verandert  

- Ongeorganiseerde en flexibele sporten zijn steeds meer in opkomst; 

- De sportconsument bepaalt zelf waar en wanneer er gesport wordt; 

- Kwaliteit, flexibiliteit en vrijblijvendheid zijn van groot belang 

 

De sportvereniging verandert  

- Als gevolg van demografische ontwikkelingen, de veranderende dynamiek van de sport en de kritische 

sportconsument hebben sommige sportverenigingen te maken met teruglopende ledenaantallen, 

vrijwilligerstekorten en afnemende betrokkenheid van leden;  

- Steeds meer sportverenigingen worden maatschappelijk actief/actiever. Een sportvereniging die extern 

gericht is, een vernieuwend aanbod heeft, samenwerkt met maatschappelijke partners (bijv. onderwijs, 

zorg) en een professionele organisatie kent, is voorbereid op de toekomst. 

 

De ruimte voor sport verandert  

- Toename van multifunctionele sportaccommodaties. Binnen een sportieve omgeving is bijvoorbeeld ook 

plaats voor o.a. kinderopvang en dagbesteding;  

- Toename van gebruik van de openbare ruimte, zoals schoolpleinen, bossen, maar ook bijvoorbeeld de 

recreatiegebieden zoals de Wellerwaard en Netl. 

 

De rol van topsport verandert  

- Breedtesport vormt de basis voor topsport. Hoe breder de basis, hoe groter de kans dat daaruit, door 

talentherkenning en talentontwikkeling, topsporters voortkomen. Omgekeerd heeft topsport een 

positieve uitstraling richting breedtesport. Topsportevenementen met een hoge publiciteitswaarde 

hebben een spin-off en economisch effect naar de breedtesport.  

 

De rol van de lokale overheid verandert  

- De relatie tussen de samenleving en de overheid is veranderd. Steeds meer initiatieven uit de 

samenleving worden, zonder tussenkomst van de overheid, opgepakt door inwoners en 

maatschappelijke organisaties. Dit vraagt van de gemeente een andere betrokkenheid, namelijk 

meedenken in plaats van reguleren of overnemen.  

- Bezuinigingen, kerntakendiscussies, herindelingen, etc. zorgen ervoor dat de lokale overheid keuzes 

moet maken over de inzet op sport. Het beheersen van de kosten staat centraal. De rol van de gemeente 

verschuift van traditionele uitvoerder naar het invullen van een initiërende en faciliterende rol binnen 

allerlei netwerken.  

 

 

  

  

  

  

  



De wedstrijd: Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord Noordoostpolder  

Tijdens de kick-off hebben de aanwezigen aangegeven in welke mate zij betrokken willen zijn bij het Lokaal 

Sport- en Beweegakkoord en bij welke ambitie. Sommige aanwezigen wilden op de achtergrond als supporter 

mee blijven denken en anderen actief als sporter. De sporters zijn uitgenodigd voor een verdiepingswerksessie. 

Voor alle drie de ambities was er een werksessie.  In de werksessie is de ambitie geconcretiseerd en zijn acties 

en plannen opgesteld. Deze uitkomst wordt in de volgende paragrafen toegelicht. Alle sporters en supporters 

van de kick-off staan genoemd in de bijlage. 

 

De verschillende helften: De vertaling van de drie ambities 

 

De 1e helft:  Ambitie Inclusief sporten en bewegen 

Het doel van deze ambitie is dat meer mensen in de Noordoostpolder een leven lang sport- en beweegplezier 

ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Meedoen aan sport en plezier in sport hebben is niet voor 

iedereen vanzelfsprekend door een fysieke en-of mentale beperking/ sociaaleconomische achtergrond. Hierdoor 

beweegt een deel van de Nederlanders weinig of niet. Veel organisaties in het werkveld sport, maar ook andere 

betrokken organisaties willen graag een steentje bijdragen om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te 

maken.  

 

Een Inclusief sport- en beweegaanbod betekent dat iedereen: 

• Met plezier mee kan doen,  zich welkom voelt en eigen sportkeuzes maakt  

• Erbij hoort en accepteert wie iemand is; 

• Serieus genomen en begrepen wordt in zijn bezwaren en beperkingen en dat er gezocht wordt naar 

maatwerk; 

• eigen sportkeuzes kan maken 

 

Door sport en bewegen staan nog meer inwoners gezonder en hierdoor nog prettiger in het leven. Sporten en 

bewegen heeft een positief effect op gezondheid van inwoners. Sporten en/of bewegen is enerzijds een leuke 

vrijetijdsbesteding, die afleiding biedt ten opzichte van de dagelijkse bezigheden. Sporten en/of bewegen is dan 

het doel. Anderzijds is sporten een middel dat ingezet kan worden als instrument om andere sociaal-maat-

schappelijke doelstellingen te behalen. Sporten en/of bewegen helpt namelijk bij het ontwikkelen van 

verschillende fysieke, emotionele, sociale en intellectuele waarden en kan zo bijdragen aan een gezondere 

levensstijl, meer cohesie in de wijk, integratie en een beter gebruik van de openbare ruimte. Wij stimuleren en 

ondersteunen dit door samen met sportaanbieders, zorg en welzijn, gemeente,  sport en bewegen in te zetten 

voor een prettiger en actiever leven. Hiermee is een eerste stap gezet die moet inspireren om nog meer 

specifieke doelgroepen aan het sporten en of bewegen te brengen. 

 

Het doel van deze ambitie is om in de komende twee jaar acties uit te zetten die ervoor zorgen dat iedere 

inwoner in Noordoostpolder kan deelnemen aan sport en bewegen.  

 

Het proces 

Om deze ambitie vorm te geven hebben de volgende partijen met elkaar gesproken in een werksessie en dragen 

daarmee bij aan deze ambitie: 

 

Lisan Menu Verdrag Handicap 

Dick Hulsebosch VV Tollebeek 

Chris Havelaar Vitaal met Chris 

Peter Boneschansker Philadelphia 

Rene Langeslag Triade 

Bart Maljers Beweegcoach Carrefour 

Janet Slomp KV Emmeloord 

Janique Tijmes Beweegcoach Carrefour 

Henk Nijzing Vovem 90 

Chrit Biesmans Balansruiters 

Wilma Guldemond Beachsport NOP 

Evert Onink The Flying boules 

Chantal vd Berg Philadelphia 



Harold Westhuis Wijkplatform Emmelhage 

 

 

Uitgangspunten 

Door de werkgroep zijn de volgende uitgangspunten meegegeven om deze ambitie tot een succes te maken:  

o Bewustwording/ kennis bij inwoners waarom het belangrijk is om te bewegen;  

o Bezwaren scherp krijgen waarom het bewegen/sporten nu niet kan; 

o Beschikbare kennis en ervaring verzamelen en in samenwerking inzetten om deze bezwaren weg 

te nemen. Denk aan therapie, coaching en andere vormen van begeleiding koppelen aan het 

bestaande sportaanbod; 

o Beweging hoeft geen sport te zijn, maar kan ook bijvoorbeeld een wandeling zijn met gezin; 

o Over drempel heen stappen: de intrinsieke motivatie om echt wat te veranderen; 

o Zorgen dat iedere wijk (Emmeloord)/dorp genoeg mogelijkheden heeft om te bewegen;  

o Breed aanbod aan sporten en niet alleen gericht op Emmeloord;  

o Streven naar het terugbrengen van een tekort aan gediplomeerde trainers die het mogelijk 

maken dat er gesport kan worden. (Specifieke begeleiding); 

o Kennis over aanbod verbreden en verbindingen maken tussen lopende initiatieven duidelijk 

maken wat er allemaal voor mogelijkheden zijn om te sporten en bewegen in de 

Noordoostpolder en welke partijen daar een bijdrage aan kunnen leveren. Betrekken van 

publieke ruimtes om zichtbaar te maken wat er is (bijv. huisartspraktijken);  

 

Acties/ projecten  

De volgende acties/projecten zijn opgesteld om de ambitie tot een succes te maken. Belangrijk meetmiddel is 

het frequent monitoren van de sport- en beweegdeelname van de inwoners van de Noordoostpolder en 

gezondheidsresultaten of maatschappelijke resultaten. Denk aan het verlagen van medicijngebruik, verlagen van 

BMI wat lagere gezondheidsrisico’s geeft. Hieronder staan acties die hiervoor nodig zijn: 

 

Gebruik maken van sportevenementen als middel om meer bewegen te stimuleren.  

Door sportevenementen te verbinden aan de breedtesport kunnen meer inwoners meedoen. Bijvoorbeeld door 

het organiseren van side-events, clinics en verbinden van activiteiten en evenementen aan bestaande 

verenigingen en/of accommodaties. Het gaat hier om laagdrempelige evenementen waar alle doelgroepen aan 

mee kunnen doen.  

Partners: Beweegcoaches Carrefour/ sportverenigingen/ sportevenementen in de Noordoostpolder 

 

Het versterken van gezondheidsprogramma’s 

Uitdagen van inwoners en organisaties om een vernieuwend en laagdrempelig sport- en beweegaanbod te 

ontwikkelen dat aansluit bij veranderende behoeften (lokaal maatwerk). Er gebeurt al veel in Noordoostpolder. 

Daarom is het van belang dat aangesloten wordt bij de bestaande initiatieven en deze versterkt worden. 

Partners: Beweegcoaches Carrefour/ Commerciële sportaanbieders/ JOGG regisseur/ leefstijlcoaches/ 

voedingsdeskundige/ supermarkten/ verenigingen. 

 

Betrekken bedrijfsleven 

Vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werknemers voor bedrijven aan de hand van gepersonaliseerde 

programma’s op het gebied van onder meer voeding en beweging. Sport- en beweegaanbod op maat, passend 

bij de wensen en mogelijkheden van de werknemer.  

Partners: Beweegcoaches/JOGG regisseur/ Commerciële sportaanbieders/ leefstijlcoaches/ 

voedingsdeskundige/ verenigingen en bedrijfsleven. 

  



Stimuleren gezonde leefstijl bij kinderen/ouders  

Verbindingen leggen met de JOGG-aanpak op basisscholen en kinderopvangcentra die aan de slag gaan met die 

leefstijl (bewegen en voeding) van de leerlingen. Doel is meer inzicht in wat een gezond leven is en het 

stimuleren van vaardigheden in bewegen bij leerlingen in het primair onderwijs. Waar mogelijk worden 

sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders bij de campagne betrokken, waar jongeren proeflessen 

kunnen volgen. Daarnaast hebben ouders een belangrijke rol bij het stimuleren van een gezonde leefstijl. 

Bewustwording en urgentiebesef zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.  Dit sluit direct aan bij de JOGG-aanpak. 

Daarom wordt bekeken welke verbindingen gelegd kunnen worden. 

Partners: Beweegcoaches Carrefour/ JOGG-regisseur/ Commerciële sportaanbieders/ leefstijlcoaches/ 

voedingsdeskundige/ supermarkten/ verenigingen en bedrijfsleven. 

 

Sociale toegankelijkheid vergroten 

De ‘sociale toegankelijkheid’ vergroten zodat iedereen zich welkom voelt in de sport. Het betreft de praktische 

toegankelijkheid van accommodaties, hulpmiddelen en vervoer en de financiële toegankelijkheid, zodat sporten 

en bewegen voor mensen die willen meedoen ook mogelijk is in heel gemeente Noordoostpolder. 

Partners: Beweegcoaches Carrefour/ Commerciële sportaanbieders/ leefstijlcoaches/ voedingsdeskundige/ 

supermarkten/ verenigingen/ gemeente/ VN verdrag handicap/ sportaccommodaties en bedrijfsleven. 

 

Kwetsbare doelgroepen betrekken 

Inventariseren en analyseren van aandacht groepen en zo vraaggerichte, innovatieve sport- en beweegarrange-

ment aanbieden aan deze doelgroepen. Denk hierbij aan:  

Minima en bijstand:  

o Bekendheid meedoen regeling/ subsidies voor iedereen 

o Door het inleven in de doelgroep en het in kaart brengen van drempels die de intrinsieke motivatie 

vergroten om uit een spiraal te komen (mede door het verlagen van drempels) 

o Mogelijkheid om uit de basisverzekering aan COOL mee te doen (Huisarts verwijsbrief) 

o Opleiding begeleiders: Een projectplan maken hoe goede begeleiders opgeleid kunnen worden. 

o De inzet van Bewegen Werkt overwegen 

Partners: Beweegcoaches Carrefour, subsidiegezocht.nl, leefstijlcoaches, huisartsen, zorgverzekering 

 

Psychiatrie: Terugkeer in de samenleving 

Bij tijdelijke opname valt vaak contact weg. Het is van belang dat deze groep na terugkeer sociale contacten 

opbouwt. Sport en bewegen is een goede manier om sociaal contact te stimuleren en te onderhouden. Dit 

vraagt wel om professionele begeleiding.  

o Tijdelijke voorziening bieden aan mensen die terug keren uit psychiatrie en hun netwerk 

o Huidige systeem meenemen (begeleiding) naar de nieuwe locatie 

o Goed opgeleide vrijwilligers voor diverse moeilijke doelgroepen 

o Combi tussen zorg en doen. 

o Combi tussen zorginstelling psychiatrie instelling en netwerk. 

Partners:  CooL in combinatie met gerichte leefstijlcoaches, Ervaringsdeskundigen, sportcoaches bekend met 

psychiatrie, goed voorbereide vrijwilligers, 

Migranten/ asielzoekers: Integreren van allochtonen en asielzoekers in de samenleving door sporten en 

bewegen 

o Inburgeringscursus ROC Friese Poort: Allochtonen en asielzoekers meenemen in welke mogelijkheden er 

zijn om te sporten en bewegen in de Noordoostpolder 

o Informatie over sport in AZC: bijeenkomsten 

o Duidelijk aanbod qua beweging voor vrouwen, zodat ze zich ook sociaal veilig voelen 

o Warm welkom bij verenigingen 

Partners: ROC Friese Poort/ verenigingen/ Gemeente/ Mannen- vrouwencentrum/ AZC  



Verstandelijk gehandicapten: Meer mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking met plezier laten 

sporten en bewegen. 

o Coalitie van professionals neerzetten, die gediplomeerd zijn om deze doelgroep te laten bewegen. Nu is 

er een tekort aan trainers en begeleiders (Train de trainer) 

o Visie gemeente: duidelijke maar vooral ook kloppende informatie over subsidies 

o Om deze doelgroep te laten bewegen zijn er veel vrijwilligers nodig. Kan bijvoorbeeld het bedrijfsleven 

hierin een rol spelen? Of inwoners? 

o Doelgroepen combineren, waardoor een win-win situatie ontstaat (terugdringen 

eenzaamheid/stimuleren bewegen) 

Partners: Leefstijlcoaches/ Beweegcoaches Carrefour/ verenigingen/ zorginstellingen 

  

Sport- en bewegen in dorpen behouden 

Fysiek ontwikkelen van beweeg- en ontmoetpunten in de wijk en in de dorpen, waarbij het in de dorpen 

belangrijk is dat de mogelijkheid om te sporten behouden blijft. Niet afhankelijk zijn van Emmeloord. 

o Dicht bij huis sporten kan niet altijd in de dorpen. Door trainers in te zetten in de dorpen biedt het wel 

een mogelijkheid. Een coalitie professionals met meerdere dorpen is een  voorstel van de werkgroep  

o Geschoolde begeleiding in de wijken en dorpen 

o Breed aanbod in de dorpen blijven behouden  

o Belangrijke randvoorwaarde: Aanjager van het project om de dorpen samen te laten werken 

Partners: Beweegcoaches Carrefour / dorpsbelang/ verenigingen in de dorpen 

 

Verbinden sport-en bewegen aan verschillende beleidsterreinen Gemeente 

Het sociaal domein is een verzamelnaam voor verschillende beleidsterreinen binnen of gelieerd aan een 

gemeente met een sociaal-maatschappelijke grondslag. Voorbeelden zijn Gezondheid, Welzijn, (arbeids-), 

Armoede, Participatie en Integratie. Sport en bewegen wordt veel als middel ingezet. Daarom is een 

samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen van belang. Samenwerking binnen de gemeente op de 

verschillende aandachtsgebieden draagt bij aan het stimuleren van bewegen en sporten.  

Partners: Beleidsafdelingen binnen de Gemeente Noordoostpolder 

 

Collectief plan fysiotherapeuten 

Fysiotherapiepraktijken uit de Noordoostpolder hebben aangegeven dat ze graag collectief een bijdrage willen 

leveren aan het lokaal Sport- en Beweegakkoord en dan met name deze ambitie. Over het hoe en wat wordt nog 

nagedacht. Idee uit een andere gemeente is de volgende: In 2020 alle 70-plussers in de gemeente uitnodigen 

voor een gratis leefstijlscan met leefstijladvies. Met dit project accentueren de fysiotherapeuten hun rol als het 

gaat om preventie en om antwoord te geven op maatschappelijke vraagstukken als gezond(er) oud worden, 

zelfredzaamheid en het tegengaan van eenzaamheid. Sportverenigingen ontwikkelen speciale arrangementen 

voor senioren in het kader van de leefstijlscan en het leefstijladvies. Voor verenigingen is dit ook een 

mogelijkheid om nieuwe leden/doelgroep aan zich te binden. Een leefstijlcoach kan hier ook een goede rol in 

spelen. 

Partners: Collectief van een aantal fysiotherapie praktijken, mogelijk in samenwerking met de beweegcoaches 

Carrefour en de sportverenigingen. 

 

 

  



De 2e helft:  Ambitie Vitale verenigingen pakken een maatschappelijke rol 

Wat is vitale sportaanbieder? Een vitale sportaanbieder heeft de zaak organisatorisch op orde (voldoende 

geschoold kader, vrijwilligers), is financieel gezond en heeft een positieve invloed op haar omgeving. De 

beweegcultuur in Nederland wordt nog steeds voor een belangrijk deel bepaald door de verenigingscultuur. 

Daarnaast vinden steeds meer mensen hun weg naar commerciële sportaanbieders en zelf-georganiseerd 

bewegen, bijvoorbeeld in de buitenruimte. De wereld verandert echter steeds sneller en dus is het zaak om ook 

voor de langere tijd duurzaam vitaal te blijven. Om het aanbod aan sport- en beweegmogelijkheden op peil te 

houden, is aandacht voor de kracht van clubs, verenigingen en andere organisaties dus van groot belang.  

 

Het doel van deze ambitie is om de komende twee jaar ervoor te zorgen dat meer sportaanbieders zich vitaal 

kunnen en willen noemen. 

 

Het proces 

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitwerking en realisatie van de ambitie. 

Erik Hellendoorn AV Nop 

Harmen Schotalbers Wielrenschool 

Stefan ten Veen TGV Emmeloord 

Wilco Ronner TGV Emmeloord 

Marja Schipper Fitarrangement 

Annelies Pol Bosbad 

Siega Grootjans Trivia 

Cees Meyaard Balansruiters 

Kees de Munnik Rabobank 

Simone van Hees Vrijwilligerspunt Carrefour 

Tom Sloetjes Sportservice Flevoland 

 

Uitgangspunten 

Door de werkgroep zijn de volgende uitgangspunten meegegeven om deze ambitie tot een succes te maken:  

o Zorg dat het sportakkoord ook zichtbaar iets oplevert: verbindingen tussen clubs/ coördinatie sportpark/ 

borgen sportakkoord/ Andere invulling verenigingstaken zodat er minder bestuurders en vrijwilligers 

nodig zijn; 

o Lokaal Sport- en Beweegakkoord moet specifiek voor de Noordoostpolder zijn: dorpssentimenten daarin 

ook meegenomen. 

Acties/ projecten  

Het streven is om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Noordoostpolder te kunnen laten sporten. 

Hieronder staan acties die door de werkgroep aangegeven zijn:  

De sportverenigingen vitaler, socialer en sterker maken 

Deze ondersteuning kan door middel van kennis, middelen en cursussen (kaderopleidingen) waarbij vooral de 

focus ligt op voldoende bestuurders, vrijwilligers en professionals. Daarnaast is het aan bijvoorbeeld Sportservice 

Flevoland om de sportclubs te begeleiden bij de ontwikkeling van de club naar een vitale en/of open club. Een 

open sportvereniging is een vereniging met een verbindende rol, die maatschappelijk actief is en samenwerkt 

met andere partners. De open club gedachte kan bijvoorbeeld een vereniging helpen om vitaal te blijven, en een 

maatschappelijke rol op te pakken. Tip uit de werkgroep: Serviceclubs willen zich ook graag inzetten als 

opleiders, omdat ze veel kennis in huis hebben vanuit het ondernemerschap.  

Partners:  Beweegcoaches Carrefour, Sportservice Flevoland, serviceclubs, sportverenigingen 

  



Samenwerkingsverbanden tussen sportaanbieders onderling (en met andere sectoren) stimuleren 

Het versterken van de goede samenwerkingsverbanden onderling en met andere sectoren, zoals onderwijs, zorg, 

welzijn en het bedrijfsleven heeft meerwaarde om de maatschappelijke waarde van sport en bewegen beter tot 

uitdrukking te laten komen. Om dit te realiseren geeft de werkgroep leden de volgende suggesties mee:  

o Op regelmatige basis verenigingsavonden/sportcafés met als doel intervisie en uitwisselen van kennis. 

Ook door verenigingen onderling; 

o Denken vanuit het bredere perspectief i.p.v. alleen aan de eigen vereniging. Aantal voorbeelden: 

o Bij een verbouwing van bijvoorbeeld een sportcomplex: denk niet alleen in het belang van je 

eigen organisatie/vereniging maar in een breder perspectief; 

o Houd gymzalen dorpen open.  

o Evenementen organiseren in samenwerking met alle verenigingen, zodat iedereen mee kan 

doen (ook niet-leden); 

o Belangrijk is dat er een aanbod is voor verschillende doelgroepen; 

o Gaan voor voldoende levensvatbare grote vereniging in plaats van klein te blijven. Dit geldt 

vooral voor de dorpen. Een aanjager/ verbinder vanuit het dorp/ vereniging is hierbij belangrijk 

om ook het belang vanuit het dorp/vereniging te behartigen 

o Leren van elkaar door anders denken en efficiënter samenwerken  

▪ V.b. 1. Maak een overzicht van vrijwilligers taken per vereniging.  

▪ V.b. 2. Sportpartners kunnen bijvoorbeeld kennis over verzekeringen delen (v.b. 

balansruiters Aeres)   

Partners: Beweegcoaches Carrefour/ dorpsbelang/ sportservice Flevoland/ Gemeente/ bedrijfsleven en 

sportverenigingen 

Innovatief aanbod en moderne lidmaatschappen 

Samenwerking zoeken en vernieuwend denken als het gaat om onderwerpen als innovatief aanbod en moderne 

lidmaatschappen. Voorbeelden hiervan zijn:  

o Een vereniging laten ontstaan in de polder ipv allemaal losse verenigingen. Onderzoek doen naar een 

polderoverstijgende sportvereniging , die bijvoorbeeld taken van penningmeester voor meerdere clubs 

kan beheren i.p.v. iedere vereniging een eigen penningmeester; 

o Een coördinator Sport- en Beweging aanstellen die alle clubs in de Noordoostpolder ondersteunt op 

strategisch, tactisch en operationeel gebied;  

o Trainers aanstellen die voor meerdere verenigingen actief zijn. Hierdoor is de afhankelijkheid minder 

groot; 

o Samenwerking met CIOS en ALO zoeken voor stagiaires die sportlessen kunnen verzorgen; 

o Gezonde kantine en het preventie akkoord meenemen in sportakkoord. Samen met de 

sportverenigingen in gesprek om de sportkantines en sportparken gezonder en vitaler te maken. 

Alcoholmatiging en rookvrij zijn daar belangrijk onderdelen van.   

o Toevoegen van nieuw aanbod en nieuwe vormen van flexibele lidmaatschap. (kortere lidmaatschappen 

(kop/ staart) 

o Rol van scholen stimuleren: V.b. Continu rooster waardoor sporten na school gestimuleerd wordt; 

Partner: Beweegcoaches Carrefour/ dorpsbelang/ JOGG regisseur/ sportservice Flevoland/ Gemeente/ 

onderwijs en verenigingen 

  



Het bedrijfsleven betrekken  

Het bedrijfsleven in de Noordoostpolder heeft een belang bij vitaal personeel. Daarvoor zijn verenigingen 

belangrijk. Welke toegevoegde waarde kan een vitale sportvereniging hebben voor het bedrijfsleven en 

andersom? 

o Partners en wederkerigheid. Wat doet de club voor de sponsor en visa versa? 

o Sportfonds Noordoostpolder bedrijven opzetten, Bedrijven in de Nop stellen allemaal een x-

bedrag beschikbaar voor een sportfonds. Maatschappelijke sponsoring; Specifiek Rabobank: 

Cooperatie fonds/ Traject NOC NSF/ Rabo Club Support 

o Avonden organiseren om verenigingen en bedrijfsleven aan elkaar te verbinden; 

o Personeel in beweging (Vitaal personeel) 

Partners: Beweegcoach Carrefour/ BAN/ Bedrijfsleven Noordoostpolder/ Specifiek Rabobank/ 

Subsidiegezocht.nl 

Opschaling waardering vrijwilligers / prominentere rol Vrijwilligerspunt 

Het vrijwilligerswerk binnen verenigingen staat onder druk. Door onder andere de individualisering van de 

maatschappij neemt het aantal vrijwilligers af. Tijd om nieuwe vormen van vrijwilligerswerk te introduceren door 

vrijwilligers in de gelegenheid te stellen om bijvoorbeeld opleidingen te volgen die de sportbonden aanbieden 

aan (toekomstige) bestuurders van sportverenigingen om zo bij te dragen aan duurzame, sterke en vitale 

sportverenigingen. Ook Sportservice Flevoland biedt verschillende cursussen aan. Daarnaast kan lokaal het 

vrijwilligerspunt een grotere rol spelen als het gaat vrijwilligerstekort bij verenigingen. Tot nu toe is dit nog niet 

gebeurd door vooral onbekendheid/ onwetendheid: Veel verenigingen weten niet wat het vrijwilligerspunt kan 

betekenen en het vrijwilligerspunt kan meer inspringen op behoeftes van verenigingen. 

Partners: Beweegcoach Carrefour, sportservice Flevoland, sportbonden en vrijwilligerspunt Carrefour 

 

 

  



De 3e helft:  Ambitie Van jongs af aan vaardig leren bewegen 

De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden van kinderen sterk 

achteruit. Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn voor het ontwikkelen van een 

actieve leefstijl. Daarom hebben sportbonden, gemeenten, het ministerie VWS, het onderwijs, de kinderopvang 

en maatschappelijke partners de handen ineen geslagen voor een meer motorisch vaardige jeugd. Deze ambitie 

vraagt met nadruk om samenwerking tussen de sectoren onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en sport & 

bewegen.  

Het doel van deze ambitie is om in de komende twee jaren ervoor te zorgen dat meer kinderen jong vaardig in 

bewegen worden en blijven, meer kinderen voldoen aan de beweegnorm en meer jongeren deelnemen aan 

sport- en beweegactiviteiten. 

Proces 

Om deze ambitie vorm te geven hebben de volgende partijen met elkaar gesproken in een werksessie en dragen 

daarmee bij aan deze ambitie: 

Stefan Jongstra UCT 

Linda Geerts CANB 

Mark Staal CANB 

Bart Borg Tafeltennis 

Mariette Snels Fysio FM 

Sebastiaan Thie RLG 

Jan Willem van der Wal Trivia 

Henk Jongstra Fish Potato Run 

Rick Meijer SKN 

Marlon Verhage Zuyderzee College 

Jacquelien van Bloois Van Bloois sportadvies 

Syb Warners Zwembad Bosbad 

Lian Minnaard Carrefour 

Jan Leenstra ROC Friese Poort 

Lisanne Hein GRIP PMT 

Chris-Marije van Veldhuisen GRIP PMT 

Jeroen de Groot Ernst Jan Bakker/ Igofit 

 

 

Uitgangspunten: 

Door de werkgroep zijn de volgende uitgangspunten meegegeven om deze ambitie tot een succes te maken:  

o Een positieve trendbreuk van de motorische vaardigheden van jeugd en jongeren; 

o Creëren van een groter bewustzijn van het belang van bewegen bij ouders ,verzorgers en 

groepsleerkrachten 

o Het bevorderen van sporten en bewegen onder jeugd; 

o Zo veel mogelijk inzet van een vakleerkracht. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat met een 

vakleerkracht de leerling meer wordt uitgedaagd wat de ontwikkeling bevordert, daarnaast is de 

beweegtijd effectiever en zijn de lessen afwisselend en meer vernieuwend. 

Acties/ projecten 

Hieronder staan acties die door de werkgroep aangegeven zijn die van jongs af aan bewegen en sporten 

bevorderen: 

 

 

 

 

 

  



Stimuleren sport en beweegprogramma’s voor scholen 

Het aanleren van een actieve leefstijl op jonge leeftijd werkt in alle levensfasen door. De uitdaging is dat alle 

scholen in de gemeente, onder leiding van vakleerkrachten en beweegcoaches Carrefour, wekelijks tenminste de 

minimaal wettelijk vereiste uren bewegingsonderwijs aanbieden. Daarnaast is dagelijks aandacht in het 

onderwijs voor sport en bewegen zeer wenselijk. Hoe? Voor de verschillende leeftijdscategorieën ziet de 

uitdaging er als volgt uit: 

 

Basisscholen/ kinderopvang 

Aandacht voor leefstijl (bewegen en voeding) op basisscholen en kinderopvangcentra. Doel is meer inzicht geven 

in wat een gezond leven is en het stimuleren van vaardigheden in bewegen bij leerlingen in het primair 

onderwijs. Dit sluit precies aan bij de JOGG-aanpak. Verbinding met deze beweging moet worden gezocht. Er kan 

gedacht worden aan:   

o Samenwerking BSO tussen verenigingen optimaliseren. De benodigde sportspecifieke kennis is 

vaak niet aanwezig bij het BSO-personeel en daarom is de behoefte uitgesproken om meer 

samen te werken met sportverenigingen. Zij kunnen medewerkers van de BSO ondersteunen 

met goede sportlessen en daarmee een bijdrage leveren aan gezond opgroeien (kennis 

overdragen); 

o Samenwerking basisscholen en verenigingen optimaliseren: Meer verenigingen/ externe 

expertise inhuren in de beweeglessen op scholen (lokale volleyballer komt volleyballes geven);  

o Verbinding maken tussen kinderopvang/ basisscholen en verenigingen door bijvoorbeeld het 

opzetten van een sportplatform online; 

o Beweegcoaches van Carrefour als spin in het web. Zij kunnen de vraag vanuit de BSO/ scholen en 

het aanbod vanuit de verenigingen aan elkaar koppelen. Bijkomend voordeel hiervan is ook dat 

de kinderopvang en de scholen 1 aanspreekpunt hebben.  

o Verbinding met JOGG: Daarnaast ondersteunt Carrefour scholen en de kinderopvang door 

deelname aan JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst), De Gezonde School en Gezonde 

Kinderopvang. Bewustwording creëren bij ouders over het belang van een gezonde leefstijl 

Tijdens de 10-minutengesprekken op scholen ouders te wijzen op het belang van sporten/ 

bewegen en voeding. Eventueel al beginnen bij consultatiebureaus. Deelname aan de week van 

de gezonde voeding; 

o Opzetten van een specifieke werkgroep (vb. welzijn/ kinderfysio/ diëtist/ kinderopvang zorg) die 

scholen en de BSO gaan bijstaan. Hier is de JOGG-aanpak al mee bezig 

o Sport en bewegen is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Het kan zijn dat door 

bijvoorbeeld psychische omstandigheden sport- en bewegen er niet van komt. 

Psychomotorische therapie kan hulp bieden bij sociaal-emotionele hulpvragen door bijvoorbeeld 

het verzorgen van klassentrajecten (Klas + leerkracht + IB-er); 

o Ouderbetrokkenheid vergroten door bijvoorbeeld samen met hun kind te sporten bij de 

sportaanbieder of bij sportevents voor het hele gezin ect. Idee is om bijvoorbeeld een meedoen 

bon voor ouders te introduceren; 

o Een basis voor de ontwikkeling van kinderen zou een structureel beweegaanbod zijn door middel 

van Peutergym bijvoorbeeld. Ook zou er een format ontwikkeld kunnen worden om de kinderen 

op de motorische ontwikkeling te screenen, dit zou in samenwerking met een 

kinderfysiotherapeut kunnen worden uitgezet. De kinderopvang kan voor ouders in de 

gemeente Noordoostpolder een basis zijn om een gezonde leefstijl te stimuleren. Zowel op het 

gebied van motoriek als op het gebied van voeding. 

 

 

  



MBO 

Op het MBO is sport en bewegen niet geïntegreerd in het lesprogramma. ROC Friese Poort geeft aan dat de 

behoefte er wel is. Daarom wil deze school graag aangehaakt zijn bij deze ambitie van het akkoord om zodoende 

draagvlak te creëren binnen de school. Daarbij hebben de verenigingen aangegeven graag sportlessen te willen 

komen geven op de school om op die manier leerlingen enthousiast te maken voor een desbetreffende sport. 

Ook hier zijn de beweegcoaches van Carrefour een belangrijke partner om vraag en aanbod bij elkaar te 

brengen. Daarnaast willen commerciële sportaanbieders (Sportscholen) graag lessen op scholen aanbieden met 

als doel jeugd bewust maken van gezond bewegen. De sportscholen zien dit ook als een maatschappelijke rol en 

willen goede betaalbare prijsafspraken voor scholen maken. Succesverhalen hebben een wederzijds belang. 

Uit de werkgroep kwamen verder de volgende ideeën mbt stimuleren van sporten en bewegen voor scholen: 

o MBO/ HBO studenten van CIOS/ALO stageplaatsen aanbieden bij lokale sportaanbieders en verenigingen 

met als doel om deze stagiaires te behouden voor de lokale praktijk. Daarnaast kan deze stagiair 

mogelijk ook stage lopen in de naschoolse opvang; 

o Vroeg beginnen om ouders te wijzen op het belang van sporten/ voeding en bewegen. Daarom is het 

idee geopperd om al bij consultatiebureaus te beginnen met voorlichting;  

o Scholen deel laten nemen aan de ‘week van de gezonde voeding’; 
o Opzetten van een specifieke werkgroep (vb. welzijn/ kinderfysio/ diëtist/ kinderopvang zorg) die scholen 

en de BSO gaan bijstaan; 

o Ouderbetrokkenheid vergroten door bijvoorbeeld samen met hun kind te sporten bij de sportaanbieder 

of bij sportevents voor het hele gezin ect. Idee is om bijvoorbeeld een meedoen bon voor ouders te 

introduceren; 

o MBO/ HBO studenten van CIOS/ALO stageplaatsen aanbieden bij lokale sportaanbieders en verenigingen 

met als doel om deze stagiaires te behouden voor de lokale praktijk. Daarnaast kan deze stagiair 

mogelijk ook stage lopen in de naschoolse opvang; 

Partners: Beweegcoaches Carrefour/ JOGG-regisseur / Commerciële sportaanbieders/ leefstijlcoaches/ 

voedingsdeskundigen/GRIP PMT/ basisscholen/ BSO/ MBO 

  

Het bedrijfsleven betrekken 

Voor het bedrijfsleven biedt deze ambitie zowel commerciële als maatschappelijke kansen. Een mooi voorbeeld 

hiervan is in de Gemeente Venray. Daar hebben alle grote supermarktketens zich verbonden aan een campagne 

om inwoners en met name jongeren op het gebied van voeding te begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl 

(voeding en beweging). Waar mogelijk worden sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders bij de 

campagne betrokken en kunnen jongeren proeflessen volgen. Ander initiatief uit het land is dat bedrijven jonge 

leefstijlambassadeurs adopteren in het primair onderwijs: Leerlingen van basisscholen gaan leeftijdsgenoten 

informeren over en enthousiasmeren voor een gezonde(re) leefstijl. Daarbij worden ook topsporters ingezet om 

leerlingen te enthousiasmeren om te gaan/blijven sporten en het beste uit zichzelf te halen. Verzoek aan de 

Gemeente is om veel meer oog te hebben welke ondernemingen (gezond/ongezond aanbod) zich vestigen bij 

scholen. (Fastfoodvestigingprogramma?) 

Partners: Bedrijfsleven (Specifiek voeding gerelateerde bedrijven)/ fysiotherapiepraktijken/diëtisten/ 

topsporters uit de Noordoostpolder. 

 

Buiten sporten/ spelen en bewegen bevorderen 

Steeds meer mensen sporten op ongeorganiseerde basis, zowel binnen als in de buitenlucht. Zo zouden 

schoolpleinen en sportparken toegankelijk moeten zijn. Meer schoolpleinen als beweegpleinen. Wil je preventief 

investeren of structureel kijken waar het probleem ligt? Vernieuwend denken als het gaat om onderwerpen als 

innovatief aanbod en het sporten in de openbare ruimte aantrekkelijk maken. Voorbeelden hiervan zijn: 

 

o Onderzoeken van de toepasbaarheid van innovaties die kunnen helpen bij het faciliteren en stimuleren 

van sporten in de openbare ruimte (Kans voor nieuwbouwprojecten); 

o Inrichting openbare ruimte: meer ruimte voor beweging 

o Inzicht krijgen en het beter benutten van de sportvoorzieningen voor ongeorganiseerde sporters; 

o Sportagenda op een website publiceren, zodat zowel de georganiseerde sport als de ongeorganiseerde 

sport weet wat er speelt op sport- en beweeg gebied;  

Partners: Beweegcoaches/ Gemeente/ dorpsbelang/ sportaccommodaties en projectleiders nieuwbouw 

 



De Nabespreking: Van akkoord naar uitvoering 

Met het akkoord is de eerste stap gezet. Nu is het tijd om de ambities waar te maken. Er zijn 

werkgroepen/netwerkgroepen gevormd en daarnaast zijn er ook veel supporters. Samen met alle 

partners wordt het akkoord opgepakt en uitgevoerd. Ieder doet waar dit past, naar eigen kunnen en 

draagt een steentje bij. Maar een stuk regie is nodig. Daarom het volgende advies.  

 

Stel een regiegroep samen ( Voorstel sportformateur i.s.m. de beleidsadviseur Sport) 

Na ondertekening van het akkoord is de regiegroep de eigenaar van het akkoord. De regiegroep is 

een samensmelting van de groep rond dit trajecten een afvaardiging uit de drie subgroepen. De 

regiegroep is niet alleen verantwoordelijk voor het succes van het sportakkoord. De regiegroep is 

een brede afspiegeling van de betrokken partijen. Daarom het advies om het volgende elftal op te 

stellen als regiegroep:  

o De drie sportaanbieders die de intentieverklaring deelname Lokaal Sport- en 

Beweegakkoord ondertekend hebben; 

o Beweegcoach gekoppeld aan ambitie: Inclusief sporten en bewegen; 

o Beweegcoach gekoppeld aan ambitie: Van jongs af aan vaardig in bewegen; 

o Beweegcoach gekoppeld aan ambitie: Vitale sport- en beweegaanbieders; 

o Beleidsadviseur Sport van de Gemeente (Penningmeester): De gemeente wordt 

budgetbeheerder van het stimuleringsbudget; 

o Vertegenwoordiger uit bedrijfsleven; 

o Adviseur Lokale Sport; 

o Coördinator Sport- en Beweegstimulering; 

o Vertegenwoordiger uit het onderwijs; 

o Vertegenwoordiger uit de dorpen; 

o Topsporter uit de Noordoostpolder. 

Een aantal van de hierboven beschreven vertegenwoordigers hebben al aangegeven graag een rol te 

spelen. Deze zijn nu nog niet met naam genoemd. In de komende periode wordt de regiegroep 

samengesteld. De toelichting op de verschillende rollen wordt verderop in dit hoofdstuk beschreven.  

Werkwijze 

1. De regiegroep is ‘eigenaar’ van en deels verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

akkoord. De uitvoering van het akkoord wordt neergelegd bij een 

projectgroep/netwerkgroep per ambitie (drie groepen). 

2. Op basis van de input van de projectgroepen/netwerkgroepen, neemt de regiegroep de 

besluiten ten aanzien van de uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord. Deze besluiten 

zijn bindend. Besluitvorming over verdeling van de financiële middelen ligt eveneens bij de 

regiegroep. Mochten bepaalde ideeën niet (kunnen) worden uitgevoerd dan bepaalt de 

regiegroep welke initiatieven (alsnog) een bijdrage krijgen. Eind 2020 kijkt de regiegroep bij 

welke ambities extra impulsen wenselijk zijn en zorgt voor een gedragen plan voor de 

besteding van de middelen in 2021.  

3. De regiegroep bewaakt de voortgang van de uitvoering van het akkoord en zorgt voor 

verdeling van de beschikbare budgetten.  

4. De rol van de regiegroep is signalerend en initiërend. Zij komt tenminste 4 keer per jaar bij 

elkaar om de vorderingen in de uitvoering van het akkoord te bespreken.    

5. Door betrokkenheid van vele partners bij de uitvoering van het akkoord kan de regiegroep 

niet alleen verantwoordelijk worden gehouden voor de resultaten. Verantwoording over 

uitvoering van projecten en activiteiten wordt afgelegd door de direct betrokken 

organisaties en personen. 

 

 



De drie projectgroepen/netwerkgroepen 

Om te waarborgen dat het niet blijft bij het akkoord en de (deels) nieuw ontstane netwerken te 

behouden is communicatie en de energie in het project houden essentieel. Om dat te realiseren is 

het belangrijk om de ontstane netwerken meerdere malen per jaar bij elkaar te brengen. Deze taak 

ligt vooral bij de project-/netwerkgroepen. Er zijn drie project-/netwerkgroepen gevormd:   

o Netwerk: Inclusief Sporten en Bewegen;   

o Netwerk: Vitale Sport- en beweegaanbieders;   

o Netwerk: Van jongs af aan vaardig in Bewegen. 

 

De drie projectgroepen zorgen voor de praktische organisatie en uitvoering van de verschillende 

acties uit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Per uitgewerkte ambitie is er een groep. In de basis 

zijn dat de subgroepen (sporters) die tijdens de werksessie hebben meegedacht over de invulling van 

de ambitie (onder kop ‘Uitwerken van de ambities). Organisaties die niet betrokken waren in het 

proces en alsnog willen aansluiten, zijn op ieder moment nog steeds van harte welkom om mee te 

doen in 2020 en 2021. Wat betreft de borging van het akkoord is het dus zinvol om een subgroepen 

in stand te houden. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de 

Noordoostpolder. Voorzitter van de drie subgroepen zijn in het begin de beweegcoaches. Zij 

initiëren de bijeenkomsten en doen de terugkoppeling in de regiegroep  over de stand van zaken. 

Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de communicatie richting de betrokkenen (verenigingen en 

overige betrokkenen). 

 

Werkwijze 

o De project-/netwerkgroepen staan (in het begin) onder leiding van de beweegcoach. De 

projectgroep zorgt dat daar waar nodig specifieke projectplannen gemaakt worden. Per 

project (of een clustering van activiteiten met eenzelfde doel) wordt een kort plan van 

aanpak opgesteld, met een projecteigenaar en een bijbehorende begroting. Dit wordt 

voorgelegd aan de regiegroep middels een standaard format. Dit format moet nog opgesteld 

worden door de regiegroep.  De projectgroep stemt onderling de vervolgafspraken af 

(ontmoeten, project indienen etc).  

o De drie projectgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor uitvoering van de projecten binnen de 

drie ambities. De terugkoppeling in de regiegroep wordt gedaan door de beweegcoach 

o Voor de verschillende acties worden werkgroepen geformeerd met relevante partijen die 

hierin allen een bijdrage leveren.  

o De projectgroep organiseert periodiek ontmoetingen tussen relevante organisaties in 

Noordoostpolder 

 

Rol van de beweegcoaches 

Zoals beschreven zijn de beweegcoaches de spin in het web om deze ambities (en het totale Sport-

en Beweegakkoord) tot een succes te maken. De rol van de beweegcoach is nu uitvoeringsgericht 

maar zal meer advies-/ oplossingsgericht moeten zijn, verbinden, inzet netwerk, inzet expertise etc. 

Het idee is om voor alle drie ambities een beweegcoach aan te wijzen die het eigenaarschap en de 

voorzittersrol op zich neemt. Daarom wordt in samenwerking met de gemeente bekeken in hoeverre 

de opgestelde profielen en uitvoeringsplannen aansluiten of aangescherpt moeten worden.  

 

 

  



Rol van de gemeente 

Gemeente Noordoostpolder heeft een aanjagende en faciliterende rol bij de totstandkoming van de 

actiepunten uit het Sport- en Beweegakkoord. De gemeente is als ondertekenaar één van de partijen 

die wil bijdragen aan het succes en zo veel mogelijk initiatieven van partijen stimuleert en 

ondersteunt. De verbindingen tussen beleidsterreinen wordt gemaakt. Daarnaast zit de 

beleidsadviseur sport in de regiegroep als penningmeester. Het uitvoeringsbudget komt bij de 

gemeente binnen.  

 

Inzet Adviseur Lokale Sport 

Voor sportaanbieders zijn er extra middelen en ondersteuning beschikbaar om de ambities waar te 

maken in de vorm van services voor deskundigheidsbevordering, workshops, trajectbegeleiding, 

interventie, bijscholing of training. Al met al is er keuze uit meer dan 200 vormen van ondersteuning 

voor besturen, trainers, coaches, scheidsrechters, etc. Daarnaast is er gedurende de looptijd van de 

uitvoering van het akkoord een Adviseur Lokale Sport, Tom Sloetjes, die samen met de 

beweegcoaches sportaanbieders begeleidt, adviseert en ondersteunt. 

 

 

 

  



Communicatie  

Het Sport- en Beweegakkoord Noordoostpolder ligt er, en nu? Communicatie speelt een belangrijke 

rol. Naast de communicatie tussen de regiegroep en projectgroepen/netwerkgroepen en 

projectgroepen onderling zijn meer mogelijkheden om het belang van bewegen aan de inwoners van 

de Noordoostpolder voor het voetlicht te brengen. Denk hierbij aan: 

o Een lokale communicatiecampagne over het belang van sport, bewegen en een gezonde 

leefstijl op te zetten binnen de gemeente Noordoostpolder i.s.m. de mediapartners.  

o Regelmatig zorgen voor publicatie over die initiatieven en activiteiten in de huis-aan-huis-

bladen, nieuwsbrieven en op websites van de organisaties die hun handtekening onder het 

akkoord zetten. Ook de Gemeentepagina in de krant de Noordoostpolder is een platform. 

Regionale- en lokale kranten en omroepen spelen hierin een rol;  

o (Oud) -topsporters uit de Noordoostpolder inzetten als influencers Het doel hiervan is om 

kinderen/medewerkers van bedrijven te stimuleren bij te dragen aan de verwezenlijking van 

de ambities in het akkoord. Ze leggen verbindingen tussen mensen en organisaties en 

gebruiken hun expertise om bij de uitvoering de juiste partijen te laten aansluiten. 

o Een andere uitkomst bij de totstandkoming van het akkoord is de wens en behoefte van 

betrokken partijen om een ‘sportplatform’ te realiseren. Dit beoogde platform vormt de 
basis voor de implementatie van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord en bestaat uit een 

fysiek en online deel. Het Online platform is een website waar iedereen terecht kan om 

meer informatie te verkrijgen over het aanbod in de Noordoostpolder van sport- en 

beweegaanbieders. Tevens biedt het platform een extra mogelijkheid om financiering 

binnen te halen voor de realisatie van de ambities uit het akkoord door banners etc.. Het 

fysieke platform zoals bijvoorbeeld sportcafés geeft de mogelijkheid voor inspiratie en  

kennisuitwisseling, een brainstorm over nieuwe ideeën en het informeren over de voortgang 

van de diverse projecten en netwerken per ambitie. Denk daarbij aan een platform voor alle 

sport- en beweegaanbieders uit de Noordoostpolder die allemaal een bijdrage hebben 

geleverd aan het akkoord. Dit platform is bedoeld voor het delen van kennis en kunde en het 

maken van (waar mogelijk) concrete samenwerkingsafspraken. Daarnaast ligt er de optie om 

aan te sluiten bij de jaarlijkse sportverkiezingen (Avond van de Sport) in januari als een 

aftrap van het nieuwe jaar. Bovendien kan Sportservice Flevoland waar mogelijk bovenlokaal 

verbindingen leggen met andere gemeenten uit de provincie Flevoland. 

  



Begroting 

Voor het waarmaken van de ambities kan aanjaagbudget aangevraagd worden bij het ministerie. 

Voor de Noordoostpolder is dat naar verwachting € 30.000 in 2020 en eenzelfde bedrag in 2021. 
Daarom is het van belang om met elkaar te schakelen om zo veel mogelijk ideeën te realiseren die 

bijdragen aan het doel om meer mensen in de Noordoostpolder in beweging te krijgen. Waar 

mogelijk is het verstandig te zoeken naar cofinanciering. 

 

Verdeling stimuleringsbudget 

Zoals eerder vermeld nodigt de regiegroep = de projectgroepen van de drie ambities uit om concrete 

plannen te maken. Daarna verdeelt de regiegroep de middelen voor 2020 . Bij toewijzing van budget 

hanteert de regiegroep een aantal nader te bepalen criteria. Waar kun je aan denken? 

- Elk idee heeft een eigenaar. Acties zonder initiatiefnemer(s) vallen af; 

- Verdeling van de middelen over Emmeloord en alle dorpen;  

- Het budget dient verschillende (doel)groepen;   

- Acties worden beoordeeld op haalbaarheid/impact in relatie tot de benodigde investering;  

- Mogelijkheden meenemen voor cofinanciering. 

In de loop van 2020 maakt de regiegroep een voorstel voor de besteding van de middelen 2021. 

Daarnaast is vanuit Sportservice Flevoland voor de ondersteuning van verenigingen een budget 

beschikbaar in de vorm van ondersteuning, deskundigheidsbevordering, begeleiding en scholing. Dit 

vertegenwoordigt ook een waarde.  

 

Cofinanciering 

De financiële middelen uit het uitvoeringsbudget zijn een stimuleringsbudget. Niet alle ideeën 

kunnen waarschijnlijk uit dit budget gefinancierd worden. Er zijn diverse manieren om aanvullende 

financiering te vinden. Een aantal mogelijkheden: 

o Landelijk: BOSA, subsidie voor stimulering bouwen onderhoud van sportaccommodaties 

(extra aandacht voor duurzaamheid);  

o Provinciaal: diverse subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van open 

verenigingen, talentontwikkeling en vernieuwende energieprojecten;  

o Gemeentelijk: verschillende afdelingen binnen het Sociaal Domein werken aan gezond 

bewegen. Denk aan JOGG. Het akkoord is een extra plus bovenop de bestaande structurele 

middelen. De lokaal geformuleerde ambities sluiten dus aan bij de beleidskader Sociaal 

Domein. Er kan gekeken worden of er een koppeling te maken is met de 

financieringsmogelijkheden van relevante aanpalende beleidsterreinen.   

o Cofinanciering van partners en inzet in natura:  Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan het 

waarmaken van de gezamenlijke ambities. Vrijwilligers zetten hun kostbare tijd en energie 

in, bedrijven organisaties kunnen faciliteiten, deskundigheid, advies, materialen en waar 

mogelijk ook financiële middelen ter beschikking stellen. Waar het om gaat is dat iedereen 

bijdraagt naar vermogen, en dat we met elkaar de schouders eronder zetten en meer 

mensen de kans geven om te sporten en bewegen. Subsidiegezocht.nl heeft concreet 

aangegeven dat ze graag een bijdrage willen leveren zowel financieel, maar vooral ook qua 

kennis. Ook de Rabobank heeft concreet aangegeven mee te willen denken. De Rabobank is 

actief betrokken bij het akkoord  van de Noordoostpolder en kan qua financiering een 

bijdrage leveren (https://www.rabobank.nl/lokale-bank/noordoostpolder-urk/sponsoring/) 

Rabobank heeft diverse mogelijkheden: 

o Rabobank Clubsupport (voor leden die bij Rabobank bankieren, delen winst onder 

maatschappelijke organisaties, waaronder sportclubs )   

o Sponsoring; Win-win situatie 

o Verenigingsondersteuning Rabobank Versterkt (i.s.m. NOC*NSF)  

o Coöperatiefonds (ondersteuning grotere eenmalige lokale projecten)  

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/noordoostpolder-urk/sponsoring/


o Sportlijn NOC*NSF en de sportbonden bieden de mogelijkheid om kosteloos gebruik te 

maken van cursussen, themabijeenkomsten, ondersteuning en procesbegeleiding. De 

services kunnen worden aangevraagd via de Adviseur Lokale Sport. Aanvragen kunnen 

doorlopend worden ingediend en worden gehonoreerd zolang het budget niet is uitgeput.  

o Budget Inclusief Sport en Bewegen NOC*NSF Sportverenigingen kunnen max. € 850,-- 
aanvragen wanneer zij een project starten om nieuwe sporters aan de club te binden. Het 

gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, 

etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te 

gaan sporten en bewegen.  

o Indien een specifieke activiteit zich daarvoor leent staan lokale bedrijven ervoor open om 

een bijdrage te leveren. Het bedrijfsleven heeft ook een maatschappelijk belang bij gezonde 

en vitale medewerkers. Zo kun je denken aan een deel van de activiteit te financieren en/of 

een product/dienst te verlenen. Daarvoor wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van het 

netwerk van de betrokkenen.    

o Gebruik maken van slimme verbindingen door bijv. gratis gebruik of tegen lager tarief 

gebruik te maken van een accommodatie, uitwisseling van materialen, flyer verspreiden via 

maatschappelijke organisaties etc.  

 

 

  



Bijlage: De selectie sporters en supporters 

 

Vitale sport en beweegaanbieders 

Naam Rol 

Stichting Carrefour Sporter 

Fit Arrangement Sporter 

Zwembad Bosbad Sporter 

Trivia Sporter 

Vovem’90 Sporter 

De Balansruiters Sporter 

SV Nakala Sporter 

AV NOP Sporter 

Wielrenschool Sporter 

TGV Emmeloord Sporter 

Reddingsbrigade Noptunus Sporter 

Rabobank Noordoostpolder-Urk Sporter 

Sportservice Flevoland  Sporter 

SC Espel Supporter 

Golfclub Emmeloord Supporter 

Eventing Supporter 

KNKV Supporter 

OMNI Ens Supporter 

Fitfun Health & Racketclub  Supporter 

Anytime Fitness Supporter 

Zweefvliegclub Noordoostpolder Supporter 

Tennisclub Creil Supporter 

Triathlon Noordoostpolder Supporter 

v.v. Flevoboys Supporter 

 

Inclusief sporten en bewegen  

Naam  Rol  

VN Verdrag Handicap  Sporter 

Vovem’90 Sporter 

Stichting Carrefour Sporter 

De Balansruiters Sporter 

Beachsport NOP Sporter 

VV Tollebeek Sporter 

Vitaal met Crhis Sporter 

Philadelphia zorg Sporter 

Triade  Sporter 

KVE Sporter 

Wijkplatform Emmelhage Sporter 

The Flying Boules  Sporter 

Jongsma’s training center Supporter 

Zweefvliegclub Noordoostpolder Supporter 

’s Heerenloo Supporter 

 

 

 

 



Van jongs af aan vaardig in bewegen  

Naam  Rol  

Stefan Jongstra Sporter 

CANB Sporter 

TTV Emmeloord  Sporter 

Fysio FM  Sporter 

Real Life Gaming (RLG)  Sporter 

By Eco  Sporter 

Nopbasicgym  Sporter 

Fish Potato Run Sporter 

ROC Friese Poort Sporter 

Ernst Jan Bakker / Igofit Sporter 

Trivia  Sporter 

Stichting Kinderopvang Nederland  Sporter 

Zuyderzee Lyceum  Sporter 

Van Bloois Sportadvies Sporter 

GRIP PMT  Sporter 

 

 

 


