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AAN DE SLAG MET ZES THEMA’S
In de nota Sport en Bewegen Pijnacker-Nootdorp 2017-2020 hebben we onze ambities uitgesproken
op de olge de zes the a s:
1. Meedoen!
2. Sterke sportverenigingen
3. Goede voorzieningen
4. Samenwerking en verbinding
5. Gezonde leefstijl
6. Sport 2.0: veranderende behoeften en nieuwe (technische) ontwikkelingen
In dit uitvoeringsprogramma werken we deze zes thema s verder uit in actiepunten met een
toewijzing van verantwoordelijkheden en een planningsvoorstel. Daar waar meerdere partijen
ge oe d orde als era t oordelijk o der Wie? epale zij i o derli g o erleg de specifieke
rolverdeling, aanpak en planning.
Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd aan de hand van nieuwe
trends en ontwikkelingen.
Na de uitwerking van de zes the a s is ter afsluiti g a dit uit oeri gsprogra
opgenomen van de (algemene) communicatiemiddelen.

a og ee o erzi ht
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1. MEEDOEN!
Het is onze ambitie om de sportdeelname in onze gemeente in algemene zin minimaal op het niveau
van 2017 te houden. Voor kwetsbare groepen als bijvoorbeeld kinderen met overgewicht, ouderen die
in een sociaal isolement verkeren, mensen met een beperking en statushouders beogen we een
toename van de sportdeelname. Om deze ambitie te kunnen effectueren is het nodig inzicht te
hebben in de bestaande sportdeelname. Daarom zal op basis van cijfers van verschillende instanties
(denk aan: GGD, CBS en NOC*NSF) een zogenoemde 0-situatie worden vastgesteld.
Wat gaan we doen?
1. Bepalen van een 0-situatie door het huidige deelnamepercentage sport en bewegen vast te
stellen met oog voor zowel de georganiseerde als de ongeorganiseerde sporters.
2. Inventariseren welke trends en ontwikkelingen (zowel positief als negatief) van invloed zijn
op de sportdeelname.
3. Scholen stimuleren om deel te nemen aan De Gezonde School1 en het behalen van de
vignetten Sport & Bewegen en Voeding.
4. De deelname aan sport en bewegen vergroten onder kwetsbare groepen als bijvoorbeeld
kinderen met overgewicht, ouderen die in een sociaal isolement verkeren, mensen met een
beperking en statushouders.
Wie gaat dat doen en wanneer?
1. De gemeente presenteert in de eerste helft van 2018 een rapportage over de sport- en
beweegdeelname in Pijnacker-Nootdorp met conclusies en aanbevelingen en stelt deze de
komende jaren periodiek bij.
2. Dit wordt meegenomen in de rapportage, zoals in het vorige punt beschreven. De sportraad
wordt betrokken bij het in beeld brengen van de trends en ontwikkelingen.
3. Het promoten van De Gezonde School behoort tot de reguliere, structurele activiteiten van
Team4Talent in samenwerking met het onderwijs en de GGD.
4. Dit vraagt om een intensivering van de inzet van Team4Talent, de beweegcoaches en
organisaties die gericht zijn op het versterken van samenwerking tussen burgers en
organisaties en het leggen van verbindingen tussen de sectoren zorg, jeugd en ouderen.
Daarbij denken we met name aan onze drie maatschappelijke netwerkpartners: stichting
Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP), stichting Jeugd- en Jongerenwerk
Midden Holland en bibliotheek Oostland.

1

Een Gezonde School is een school die structureel en planmatig aandacht besteedt aan gezondheid.
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2. STERKE SPORTVERENIGINGEN
Het is onze ambitie om sterke sportverenigingen te hebben en te houden. Om deze nota op dit thema
tot een succes te maken is het belangrijk dat gemeente, sportorganisaties, sportraad en
sportplatform, elkaar versterken en aanvullen waar nodig, oog en oor hebben voor elkaars positie en
open staan voor dialoog. Wij beschouwen het als een verantwoordelijkheid van verenigingen zelf om
keuzes en werk te maken van het versterken van hun organisatie.
Wat gaan we doen?
1. Uitvoeren van een (schriftelijke) vitaliteitsscan, waarmee de sterke maar ook de zwakkere
punten van verenigingen in beeld gebracht worden. Denk daarbij aan onderwerpen als:
ledenwerving en -behoud, kaderwerving en -behoud, organisatie, accommodatie,
duurzaamheid, communicatie en financiën. Op basis van deze scan krijgen we niet alleen
beter inzicht in de kracht van het verenigingsleven in Pijnacker-Nootdorp maar ook in de
concrete ondersteuningsbehoefte van onze verenigingen.
2. Tot stand brengen van kennisuitwisseling en onderlinge samenwerking tussen verenigingen
door het organiseren van themabijeenkomsten (in de vorm van een sportcafé), bijvoorbeeld
door succesverhalen te presenteren en te bespreken op het gebied van leden- en
kaderwerving, de voordelen en mogelijkheden van gezamenlijke inkoop en verduurzaming
van sportaccommodaties.
3. Ontwikkelen en aanbieden van activiteiten aan verenigingen, gericht op
deskundigheidsbevordering. Concrete onderwerpen zijn bijvoorbeeld de benodigde expertise
en aansprakelijkheden van bestuursleden, de gevolgen van veranderende wet- en
regelgeving en kansen en ondersteuning bij het aanbieden van activiteiten voor kwetsbare
doelgroepen.
4. Komen tot een integraal plan om het potentieel aan vrijwilligers in Pijnacker-Nootdorp
optimaal te benutten. Integraal met betrekking tot de specifieke benadering van
verschillende groepen potentiele vrijwilligers (denk aan jongeren, senioren,
uitkeringsgerechtigden en statushouders). Integraal omdat het een sector overstijgend
vraagstuk betreft (sport, maar ook welzijn, cultuur en zorg).
5. Promoten van vrijwilligerswerk in de sport. Door jongeren meer te interesseren voor
bestuurlijke en technische functies, maatschappelijke stages aan te bieden en
afstudeerprojecten mogelijk te maken wordt de basis voor een gezond vrijwilligersklimaat in
de sport verbreed.
Wie gaat dat doen en wanneer?
1. De gemeente en de sportraad stellen voor 2018 een schriftelijke vitaliteitsscan voor de
sportverenigingen op, waarvan de uitkomsten in de eerste helft van 2018 bekend zijn. Als uit
de uitkomsten blijkt dat aanvullende middelen nodig zijn ten behoeve van het vitaliseren van
onze verenigingen, bijvoorbeeld door middel van verenigingsondersteuning, dan wordt
hiervoor een voorstel aan de raad gedaan.
2. Het initiatief voor het organiseren van themabijeenkomsten (één of twee per jaar) wordt
door de gemeente en de sportraad genomen. Indien door hen gewenst kunnen zij zich
daarbij laten ondersteunen door Team4Talent of externe organisaties als Rotterdam
Sportsupport.
3. Afhankelijk van de aard en omvang van de gewenste deskundigheidsbevordering wordt door
de sportraad, de verenigingen en de gemeente bepaald op welke wijze het best een passend
aanbod gegenereerd kan worden voor verenigingen.
4. De gemeente neemt in 2018 het initiatief om het bestaande vrijwilligersbeleid te herijken en
op integrale en interactieve wijze tot een aanpak te komen voor het stimuleren van het
vrijwilligerswerk in onze gemeente.
5. Het promoten van vrijwilligerswerk is een continu proces en krijgt vorm door samenwerking
tussen de sportverenigingen, de sportraad, bureau Vrijwilligerswerk en de gemeente.
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3. GOEDE VOORZIENINGEN
Het is onze ambitie om onze burgers een passend voorzieningenaanbod te bieden. Dit betekent dat
we goed zicht moeten hebben op de (veranderende) behoeften van onze burgers op het gebied van
sport en bewegen, multifunctioneel gebruik van onze voorzieningen propageren en gestructureerd
werk maken van onderhoud en instandhouding. Tegelijkertijd willen we ook dat onze voorzieningen
toegankelijk zijn voor onze inwoners met een beperking, verduurzamen en (sociaal) veilig zijn.
Wat is al gedaan en wat gaan we nog doen?
1. Inventarisatie van capaciteit, behoefte en knelpunten bij die buitensportvoorzieningen waar
de gemeente een faciliterende rol heeft (voetbal, hockey, korfbal en handbal) is afgerond. Bij
deze inventarisatie is rekening gehouden met de groei van de gemeente en de trends en
ontwikkelingen op het gebied van sportparticipatie.
2. Inventarisatie van de capaciteit, behoefte en knelpunten bij de binnensportvoorzieningen.
Bij deze inventarisatie wordt niet alleen rekening gehouden met het sportgebruik maar ook
met het huisvesten van bewegingsonderwijs (wettelijke taak voor de gemeente). Naast de
groei van de gemeente en de trends en ontwikkelingen op het gebied van sportparticipatie
wordt ook rekening gehouden met specifieke ontwikkelingen ten aanzien van het
bewegingsonderwijs (denk aan: leerlingenprognoses, invoering continuroosters en invoeren
van een derde beweegmoment in de week).
3. Op basis van deze inventarisaties zijn en worden voorstellen ontwikkeld voor een ook in de
toekomst passend voorzieningenaanbod. Dit met inachtneming van de faciliterende rol van
de gemeente op het gebied van de sportvoorzieningen en haar wettelijk taak op het gebied
van onderwijshuisvesting.
4. Onderzoek naar de behoefte en mogelijkheden om voorzieningen en clubgebouwen
multifunctioneler (lees: maatschappelijk breder) te gebruiken en efficiënter in te zetten.
Concreet aandachtspunt daarbij is de aanpassing van het bestemmingsplan De Groene
Wijdte.
5. Het bevorderen van het toepassen van energiebesparende maatregelen en het stimuleren
van het opwekken en gebruiken van duurzame energie bij sportverenigingen.
Wie gaat dat doen en wanneer?
1. De inventarisatie buitensport (voetbal, hockey, korfbal en handbal) is inmiddels afgerond en
n.a.v. hiervan heeft de gemeente een voorstel tot vermindering van de knelpunten
ontwikkeld in samenspraak met de betrokken verenigingen. Het resultaat daarvan is
neergelegd in een voorstel investeringsplanning.
2. De gemeente verzorgt eveneens de inventarisatie binnensport in overleg met de betrokken
partijen (sportverenigingen en onderwijs), die in de tweede helft van 2018 wordt uitgevoerd.
3. Ook n.a.v. de inventarisatie binnensport is de gemeente verantwoordelijk voor het
ontwikkelen van een verbetervoorstel in samenspraak met betrokken partijen. Dit voorstel
voor de binnensport wordt in de eerste helft van 2019 (of zoveel eerder als mogelijk)
opgesteld. Ook dat voorstel wordt (met de financiële consequenties en voor meerdere jaren)
aan de raad voorgelegd.
4. Dit onderzoek wordt door de gemeente, de sportraad en de sportverenigingen gezamenlijk
uitgevoerd. De gemeente start in 2017 met een nieuw bestemmingsplan De Groene Wijdte,
waarbij onder andere wordt gekeken naar verruimingsmogelijkheden voor het gebruik van
de voorzieningen op het sportcomplex. Een voorstel voor efficiënter, multifunctioneler c.q.
breder maatschappelijk gebruik van voorzieningen en clubgebouwen wordt in de eerste helft
van 2019 verwacht.
5. Vanuit haar duurzaamheidsambities bevordert de gemeente ook de toepassing van
energiebesparende maatregelen bij onze sportvoorzieningen, waaronder het opwekken en
gebruiken van duurzame energie. Samen met de sportraad wordt besproken hoe hier verder
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4. SAMENWERKING EN VERBINDING
Vanuit de waarde die wij hechten aan sport en bewegen is het de komende jaren onze ambitie meer
samenwerking en verbinding tot stand te brengen, zowel binnen de sportsector als tussen sport,
onderwijs en het sociaal domein. Samenwerking en verbinding is noodzakelijk voor een succesvolle
implementatie van ons uitvoeringsprogramma. Daar waar implementatie lastig blijkt zet de
gemeente zich actief in voor het wegnemen van belemmeringen.
Wat gaan we doen?
1. Agenderen en zoeken naar samenwerking en verbinding tussen sport, bewegen en
maatschappelijke thema s door op bestuurlijk en professioneel niveau kennis- en
themabijeenkomsten te organiseren. Bij aats happelijke the a s moet in ieder geval
gedacht worden aan:
a. Veilig sportklimaat (seksuele intimidatie, discriminatie, LHBT in de sport, pestgedrag)
b. Jeugd & alcohol
c. Gezonde leefstijl jeugd en jongeren
d. Sportdeelname ouderen en mensen met een beperking
2. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten worden pilots gestart en/of
progra
a s e a ti iteite aa ge ode . Daar ij ordt goed gekeke
aar la delijke
succesverhalen zonder de lokale maat uit het oog te verliezen.
3. Met de sportverenigingen worden de mogelijkheden en voordelen verkend van hun bijdrage
aa deze pilots, progra
a s e a ti iteite .
4. Ten behoeve van de aansluiting van sport en bewegen bij het sociaal domein wordt met
maatschappelijke- en netwerkpartners gezocht naar bewezen (succesvolle) interventies voor
kwetsbare groepen.
Wie gaat dat doen en wanneer?
1. De gemeente initieert deze bijeenkomsten en zoekt bij de organisatie ervan samenwerking
met de sportraad en haar partners in het onderwijs en het sociaal domein. Daar waar
samenwerking niet (goed) tot stand komt, spreekt de gemeente partijen op hun
verantwoordelijkheden aan. Doel is om jaarlijkse één bijeenkomst op bestuurlijk niveau en
één of twee bijeenkomsten met de professionals in het veld te organiseren.
2. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten wordt de uitwerking en implementatie
a pilots, progra
a s e a ti iteite toe edeeld aa
ij oor eeld Tea 4Tale t, de
beweegcoaches, SWOP of andere maatschappelijke organisaties (al dan niet in de vorm van
samenwerkingsverbanden). Een eerste uitwerking is voorzien in de tweede helft van 2018.
3. De gemeente, de sportraad en sportverenigingen onderzoeken gezamenlijk de concrete
mogelijkheden en voordelen van de bijdrage van betrokken verenigingen. Doel is in de
tweede helft van 2018 een eerste pilot te starten waarin één of meer sportverenigingen
participeren. Afhankelijk van de aard van pilot kan voor eventueel benodigde financiële
middelen mogelijk een beroep worden gedaan op het Stimuleringsfonds particulier initiatief.
4. Team4Talent en de beweegcoaches stellen in overleg met betrokken stakeholders,
waaronder zorgaanbieders en de kernteams sociaal domein, in de eerste helft van 2018 een
actieplan op voor één of meer interventies onder kwetsbare groepen.
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5. GEZONDE LEEFSTIJL
Het is onze ambitie om sport en bewegen nog meer te associëren met een gezonde leefstijl. Onder
meer door middel van publiciteit, inzet van vakdocenten, sportfunctionarissen en beweegcoaches en
gezonde sportkantines willen wij er toe bijdragen dat in 2020 meer inwoners van onze gemeente
voldoen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. Los van de eigen verantwoordelijkheid van
onze inwoners zet de gemeente zich actief in om een gezonde leefstijl te promoten. Wij verwachten
a aa jagers als de sportraad e het sportplatform, Team4talent, de beweegcoaches, stichting
Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland en stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp
dat zij nut en noodzaak van sport en bewegen niet alleen binnen de sport, maar ook binnen het
onderwijs en de zorg goed voor het voetlicht brengen en verbinding en samenwerking tussen deze
sectoren tot stand brengen.
Wat gaan we doen?
1. Ontwikkelen en implementeren van sport- e e eegprogra
a s oor k ets are groepe .
2. Met sportverenigingen zoeken naar mogelijkheden en voordelen van aansluiting bij de
Gezonde Sportkantine
3. Promoten van het belang c.q. de noodzaak van regelmatig sporten en bewegen voor een
gezonde leefstijl.
4. Promoten van de mogelijkheden om gebruik te maken van de openbare ruimte en de groene
omgeving ten behoeve van (ongeorganiseerde) sport en bewegen.
Wie gaat dat doen en wanneer?
1. Dit behoort tot de reguliere, structurele activiteiten van Team4Talent en de beweegcoaches.
2. De gemeente treedt hierover vanaf de eerste helft van 2018 in overleg met de sportraad en
sportverenigingen met een (eigen) kantine.
3. De gemeente treedt hierover vanaf de eerste helft van 2018 in overleg met haar partners in
het onderwijs en de zorg, waaronder de GGD. Bij het voortdurend onder de aandacht
brengen van nut en noodzaak van sport en bewegen voor een gezonde leefstijl is ook een
ela grijke rol eggelegd oor de zoge oe de aa jagers .
4. De gemeente werkt samen met de beheerders/eigenaren van de groene recreatiegebieden
voor het promoten van deze gebieden. In samenwerking met gebruikersgroepen worden in
de eerste helft van 2018 de mogelijkheden verkend om deze recreatiegebieden beter te
benutten, ook op het gebied van sport en bewegen.
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6. SPORT 2.0: VERANDERENDE BEHOEFTEN EN NIEUWE (TECHNISCHE) ONTWIKKELINGEN
Het is onze ambitie om de komende jaren meer en beter gebruik te (laten) maken van de
ogelijkhede die te h is he i o atie o s iedt. Wij ille daar oor ee de kta k opri hte die
experimenteerruimte krijgt om ontwikkelingen om te zetten in concrete toepassingen. Ideeën die
daarbij leven zijn een online platform en/of een digitale beursvloer waar op innovatieve wijze
(nieuwe) vraag en (nieuw) aanbod bij elkaar gebracht gaat worden.
Wat gaan we doen?
1. Oprichten van een denktank die bestaat uit jeugd, aangevuld met sportieve techneuten,
onder begeleiding van JJ-werk en Team4Talent. Deze denktank krijgt de opdracht nieuwe
verbanden te leggen tussen de veranderende behoeften op het gebied van sport en
bewegen en de toepassing van nieuwe (technische) ontwikkelingen, met oog voor de relatie
tusse sport e e ege e
aats happelijke the a s.
2. Opstellen van een onderzoeksvraag voor HBO sportstudenten, gericht op het toepassen van
(technische) innovatie op het gebied van sport en bewegen.
Wie gaat dat doen en wanneer?
1. De gemeente neemt, na vaststelling van de nota Sport en Bewegen 2017-2020, het initiatief
om stichting Jeugd- en Jongerenwerk samen met Team4Talent en de sportraad deze
denktank op te laten richten.
2. De gemeente neemt het initiatief om stichting Jeugd- en Jongerenwerk, de sportraad en de
denktank jaarlijks (na inventarisatie onder sportverenigingen en andere organisaties) een
onderzoeksvraag c.q. afstudeeropdracht uit te laten schrijven.
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COMMUNICATIE
Communicatie is een integraal onderdeel van het uitvoeringsprogramma Sport en Bewegen. Het
uitdragen van de breed gedragen ambities uit de nota Sport en Bewegen en het verwezenlijken van
dit uitvoeringsprogramma staat of valt met de inzet van de gemeente, de sportraad, het
sportplatform en alle andere betrokken organisaties op het gebied van sport, onderwijs, welzijn en
zorg. Goede communicatie tussen alle betrokken partijen, maar vooral ook met onze inwoners, is
daarbij cruciaal. We doen een beroep op iedereen die sport en bewegen een warm hart toedraagt
het belang ervan steeds weer opnieuw voor het voetlicht te brengen. Zeker ook in het onderwijs en
het so iale do ei
sporti lusief de ke . Ee spe iale rol daari is eggelegd oor de ge ee te
e aa jagers als de sportraad e het sportplatfor , Tea 4talent, de beweegcoaches, stichting
Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland en stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp.
Per activiteit of actiepunt wordt bepaald op welke wijze en door wie er wordt gecommuniceerd.
Onderstaand overzicht met communicatiemiddelen is ons daarbij behulpzaam. Wij verwachten van
partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van activiteiten een actieve rol bij het
communiceren c.q. promoten van deze activiteiten.
Middel
Nieuwsbrief papier /
digitaal

Hoe/frequentie
Een of twee per jaar (naar behoefte)

Gemeenteberichten in
weekblad Telstar

Artikelen (aankondigingen van
activiteiten) kunnen elke week naar
keuze op woensdag verschijnen

Themapagina in Telstar

Eén of twee keer per jaar (naar
behoefte)

Website gemeente

Algemene basispagina met
achtergrondinformatie
Nieuwsberichten. Via sportraad en
gemeente, die clubs voorzien van
informatie
Bijzondere momenten (bijvoorbeeld
een wethouder en sportvoorzitter
die een aftrap verrichten) delen met
lokale pers.
Vast middel. Kan zowel het
gemeente-account zijn als dat van
sportbestuurders of wethouder
Gemeentelijke pagina en die van
sportverenigingen en andere
maatschappelijke organisaties
Voor korte, duidelijke boodschappen
Formeel en informeel overleg

Websites sportclubs

Free publicity in lokale
media

Twitter

Facebook

Posters / lichtkrant
Diverse (bestuurlijke)
overleggen: gemeente,
sportraad, verenigingen
Themabijeenkomsten /
sportcafés

Bijeenkomsten over bepaald
onderwerp (bijvoorbeeld
alcoholgebruik in de kantine)

Doel
Informeren en betrekken alle relevante
(sportorganisaties, sportraad,
maatschappelijke organisaties,
gemeenteraad)
Informeren van inwoners en
organisaties over (voorgenomen)
activiteiten. Laten zien dat er aandacht
is voor sport en bewegen
Informeren van inwoners en
organisaties over ontwikkelingen,
activiteiten en behaalde resultaten.
Delen van successen
Naslagfunctie, met contactgegevens
van alle betrokkenen
Informeren en betrekken van leden.
Aandacht voor sport en bewegen.
Vergroten herkenbaarheid om te
inspireren en te motiveren. Aandacht
voor sport en bewegen
Bekendheid activiteiten, oproepen
mensen om mee te doen
Bekendheid vergroten, motiveren /
oproepen tot deelname
Informeren
Informeren, raadplegen en adviseren

Aandacht voor maatschappelijke
the a s. Be ust ordi g a
organisaties, bestuurders en inwoners
over hun maatschappelijke rol
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SAMENVATTING
In dit uit oeri gsprogra
a orde de zes the a s die i de ota Sport e Be ege Pij a ker-Nootdorp 2017-2020 zijn onderscheiden uitgewerkt in
actiepunten met een toewijzing van verantwoordelijkheden en een planningsvoorstel. Een samenvatting van het uitvoeringsprogramma is opgenomen in het
volgende overzicht.
Thema's
Meedoen!

Sterke
sportverenigingen

Wat gaan we doen?
1. Bepalen 0-situatie deelname sport en bewegen
2. Inventariseren trends en ontwikkelingen
3. Stimuleren De Gezonde School
4. Deelname sport en bewegen vergroten onder kwetsbare
groepen
1. Uitvoeren vitaliteitsscan

Wie?
Gemeente
Gemeente en sportraad
Team4Talent, onderwijs en GGD
Team4Talent, beweegcoaches en drie maatschappelijke
netwerkpartners
Gemeente en sportraad

Wanneer?
Eerste helft 2018
Eerste helft 2018
Continu
Continu

2. Organiseren themabijeenkomsten

Gemeente, sportraad met ondersteuning van derden

3. Ontwikkelen en aanbieden deskundigheidsbevordering

Sportraad, verenigingen en gemeente met
ondersteuning van derden
Gemeente met diverse stakeholders uit betrokken
sectoren
Sportverenigingen, sportraad, bureau Vrijwilligerswerk
en gemeente
Gemeente met betrokken buitensportverenigingen

Eén of twee keer
per jaar
Afhankelijk van
behoefte
Tweede helft
2018
Continu

4. Herijken bestaand vrijwilligersbeleid
5. Promoten vrijwilligerswerk
Goede voorzieningen

Samenwerking

1. Inventarisatie buitensportvoorzieningen, incl.
investeringsvoorstel
2. Inventarisatie binnensportvoorzieningen
3. Ontwikkelen voorstellen toekomstbestendig
voorzieningenaanbod binnensport
4. Onderzoek multifunctioneler gebruik voorzieningen en
clubgebouwen
5. Bevorderen van toepassen energiebesparende
maatregelen
1. Agenderen maatschappelijke thema's door organiseren

Gemeente en betrokken partijen (sport en onderwijs)

Eerste helft 2018

Afgerond

Gemeente en betrokken partijen (sport en onderwijs)

Tweede helft
2018
Eerste helft 2019

Gemeente, sportraad en verenigingen

Eerste helft 2019

Gemeente en sportraad

Continu

Gemeente met sportraad en partners in het onderwijs

Eén of twee keer
11

en verbinding

Gezonde leefstijl

bijeenkomsten
2. Starten van pilots en/of aanbieden van programma's en
activiteiten
3. Verkennen mogelijkheden en voordelen inzet
sportverenigingen
4. Opstellen actieplan voor interventies kwetsbare groepen
1. Ontwikkelen en implementeren sport- en
beweegprogramma's
2. Aansluiten bij de Gezonde Sportkantine

Sport 2.0

3. Promoten belang c.q. noodzaak van regelmatig sporten
en bewegen
4. Promoten sportieve mogelijkheden openbare ruimte en
groene omgeving
1. Oprichten van een denktank

Evaluatie en
actualisatie

2. Opstellen van een onderzoeksvraag
Evalueren en o.b.v. trends en ontwikkelingen actualiseren
uitvoeringsprogramma

en het sociaal domein
Team4Talent, beweegcoaches en maatschappelijke
organisaties
Gemeente, sportraad en verenigingen
Team4Talent, beweegcoaches, zorgaanbieders en
kernteams sociaal domein
Team4Talent en beweegcoaches
Gemeente, sportraad, buitensportverenigingen en GGD
Gemeente met partners in het onderwijs en de zorg
Gemeente met eigenaren, beheerders en gebruikers
recreatiegebieden
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk met Team4Talent en
de sportraad
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk en de sportraad
Gemeente, sportraad en sportplatform

per jaar
Vanaf eerste
helft 2018
Vanaf tweede
helft 2018
Eerste helft 2018
Continu
Vanaf tweede
helft 2018
Vanaf eerste
helft 2018
Eerste helft 2018
Vierde kwartaal
2017
Jaarlijks
Jaarlijks

12

13

14

