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SAMEN BOSS VERDER BRENGEN

Iedere Duivenaar moet met plezier kunnen Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen. Daar zorgen we samen voor. Dat is het uitgangspunt van het BOSS- 
netwerk in Duiven. Sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, scholen, gemeenten, zorgprofessionals en inwoners bepalen samen wat er op dit gebied 
nodig is in Duiven. Die samenwerking bestaat nu ruim drie jaar, en bevalt goed! Precies zoals we hoopten toen we met het coalitieakkoord inwoners ruimte en 
vertrouwen gaven.

Waarom dan toch een ‘lokaal sport- en beweegakkoord’? Door aan te sluiten bij het Nationaal Sportakkoord uit 2018 kunnen we extra kansen voor Duiven be-
nutten. We weten van elkaar dat we hart hebben voor BOSS, en door dit uit te werken in concrete acties kunnen we meer realiseren, en misschien wensen die 
wat verder weg leken sneller realiseren. Natuurlijk noemen we het wel het BOSS-akkoord: we zijn trots op ons netwerk. Het geeft veel energie om te zien hoe-
veel partijen in Duiven, Loo en Groessen hebben meegedacht over dit BOSS-akkoord. En dat de eerste stappen soms zelfs al gezet zijn, gewoon omdat mensen 
geloven in wat BOSS kan betekenen voor iedereen in Duiven. Er gaan mooie dingen gebeuren! Maar dit BOSS-akkoord is ook een uitnodiging aan iedereen die 
eerder nog niet betrokken was. Wat er nu op papier staat, is een begin. Iedereen die dat wil, kan aansluiten. Doe mee met ons bruisende BOSS-netwerk voor 
een Duiven waarin iedereen samen kan Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen! 

Wethouder Johannes Goossen
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04#DOEMEE
IEDEREEN DOET MEE

Het BOSS-akkoord heeft als doel dat alle Duivenaren een leven lang met plezier kunnen sporten en bewegen. Onbezorgd in een gezonde, veilige, aantrekke-
lijke en beweegvriendelijke omgeving. En hoe jonger je begint met bewegen, en hoe langer je het volhoudt, hoe beter het is. Daarom stimuleren we sport en 
bewegen, van laagdrempelige activiteiten tot topsport, voor iedereen in Duiven van 0-100. Kortom: sport, bewegen en spelen moet mensen en organisaties 
verbinden en inspireren!

SPORT EN BEWEGEN HEEFT IMPACT

Sport en bewegen is leuk, gezond en gezellig. Het kan daarom veel bijdragen aan de maatschappij. Sport verbindt en levert voordelen op verschillende  
(beleids-)terreinen op, zoals vitale inwoners, sociale betrokkenheid, innovatie en economische winst. Daarom zien wij ook de BOSS-samenhang: niet alleen 
sport en bewegen, maar ook spelen en ontmoeten. Met BOSS-activiteiten kunnen mensen lekker bewegen, maar ook hun netwerk vergroten, meer  
zelfvertrouwen krijgen, leren samenwerken, (langer) zelfredzaam zijn en hun gezondheid op peil houden. 

BOSS draagt bij aan de leefbaarheid en sociale betrokkenheid van Duiven, Groessen en Loo, verbindt mensen in alle kernen en gaat zo eenzaamheid tegen. 
En dat sluit weer aan op de manier waarop we naar gezondheid kijken: niet of je wel of niet een ziekte of beperking hebt, maar hoe je met sociale, fysieke en 
emotionele levensuitdagingen om kunt gaan. Deze positieve gezondheid gaat uit van de eigen regie van mensen, én van de kracht van het netwerk om mensen 
te ondersteunen als dat nodig is. Daar dragen alle BOSS-partners graag aan bij. 



HET BOSS-AKKOORD VOOR KRACHTIGE SAMENWERKING

De gemeente ziet zichzelf in Duiven, Loo en Groessen als partner van alle inwoners en geeft ruimte, ondersteuning en financiering aan goede ideeën.  
Daarom is ook het BOSS-netwerk ontstaan. Ook de plannen voor wat partners doen op het gebied van Bewegen, Ontmoeten, Sport en Spelen zijn van iedereen 
in Duiven. En het blijft niet bij plannen: mensen in Duiven zijn doeners. En er gebeurt al zoveel. De ontwikkeling die BOSS in de afgelopen jaren heeft door- 
gemaakt, vormt de basis van het BOSS-akkoord. 

Daarnaast worden slimme verbindingen gemaakt met bijvoorbeeld het Collegeprogramma 2018-2022 en verschillende gemeentelijke agenda’s zoals de  
Inclusie Agenda 2020-2022 en daarmee het VN-verdrag voor mensen met een handicap, de agenda van het sociaal domein, projecten van Hope XXL en de 
jeugdagenda. In dit akkoord hebben we daarbij wensen, vragen én oplossingen in beeld gebracht. Zo weet iedereen wat er leeft, kunnen partners in de  
gemeente Duiven elkaar nog beter vinden en daardoor nog krachtiger samenwerken en sneller resultaat boeken.  
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DE SPEERPUNTEN VAN BOSS 

BEWEGEN
Het is goed om elke dag te bewegen. Het geeft een fit, energiek en gezond gevoel. De meeste mensen doen dit al zonder er bij na te denken.  
Door bijvoorbeeld op de fiets naar het werk of school te gaan, een wandeling door de wijk te maken of door te klussen of te sporten. 

ONTMOETEN
Elk mens heeft behoefte aan ontmoeting. Erbij horen, onderdeel zijn van een groep of een praatje maken geeft voldoening. Horecagelegenheden, sportclubs, 
speelplekken, winkelcentra etc. zijn ontmoetingsplekken waar sociale contacten ontstaan. Sociale contacten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van je eigen 
netwerk en het versterken van de onderlinge betrokkenheid in de samenleving. We kijken daarbij ook naar specifieke doelgroepen als jonge alleenstaande 
ouders, pubers, weduwen/weduwnaars en ouderen.

SPORTEN
Sporten is een menselijke, fysieke, inspannende en ontspannende activiteit waarbij het gaat om het vergelijken van vaardigheden (zoals coördinatie, balans, 
vlugheid, nauwkeurigheid, snelheid, kracht, uithoudingsvermogen, enz.). Sporten kan in verenigingsverband, individueel verband, competitieverband of  
recreatief. 

SPELEN
Buitenspelen is gezond voor kinderen. Door buiten te spelen krijgen kinderen beweging, dit bevordert de lichamelijke motoriek, ontwikkelt sociale en  
cognitieve vaardigheden en prikkelt de fantasie. Naast het feit dat spel erg belangrijk is voor de ontwikkeling is het ook een goed middel tot ontspanning.

 

 Enthousiaste Duivenaren      Goede ideeën

 Beweeg-, Ontmoetings-, Sport- en Speelplekken  Eerste stappen gezet

 Warme samenwerking       Concrete rojecten afronden
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07#DOEN
TOTSTANDKOMING VAN HET BOSS-AKKOORD (HET PROCES) 

Het bestaande BOSS-netwerk was het startpunt voor het dit sportakkoord. Vanuit dit netwerk is nog nadrukkelijker brede verbinding gezocht met  
maatschappelijke partners. In 2019 is een sportformateur (onafhankelijke procesbegeleider) gestart om het proces te begeleiden om tot het BOSS-akkoord te 
komen. Dit was mogelijk dankzij subsidie van het ministerie van VWS. Kort daarna is een kerngroep gevormd met vertegenwoordigers van partijen die zich in 
willen zetten om de BOSS-ambities nog een stap verder te brengen via het lokale sport- en beweegakkoord. Deze kerngroep stroomlijnde het proces, neemt 
de besluiten die nodig zijn om te komen tot een sportakkoord en zet zich als ambassadeur in voor de uitvoering van de actiepunten.

In  september 2019 is er een BOSS-café georganiseerd waar iedereen die dat wilde kon meepraten over de inhoud van het BOSS-akkoord. Op basis hiervan 
is een eerste aanzet gemaakt voor de ambities en concrete acties van het BOSS-akkoord. Deze ambities zijn getoetst bij zoveel mogelijk mensen en verschil-
lende partijen hebben zich hieraan verbonden. Het actieplan zoals nu voor u ligt, is de uitkomst van gesprekken, bijeenkomsten en een inventarisatie van 
bestaande succesvolle activiteiten. Dit document is een startpunt, het is een levend document. Alle partners gaan samen aan de slag om ambities en acties 
verder uit te werken. Op basis daarvan nemen verschillende organisaties de komende vier jaar initiatieven. Dat doen ze op de manier die het beste past bij de 
behoeftes van sport- en beweegaanbieders en de inwoners. Ook in de loop van dit proces kan iedereen die dit wil zich aansluiten!



08#CIJFERS
DUIVEN ALS GEMEENTE 

De gemeente Duiven bestaat uit de dorpen Duiven, Loo en Groessen, die al sinds 1813 officieel samen een gemeente vormen. Per 1 januari 2020 had Duiven 
24.134 inwoners. Onder hen 3.693 kinderen, en 1.941 mensen van 75 jaar en ouder. Duiven maakt onderdeel uit van de regio De Liemers, die met de Rijn, zijn 
dijken, fiets- en wandelpaden en natuur stimuleert om te sporten en bewegen. 

SPORT IN DUIVEN

In Duiven voldoet 51% van de volwassenen aan de beweegnorm. Dit is rond het landelijk gemiddelde. 54% van de Duivenaren sport wekelijks, tegenover  
een landelijk gemiddelde van 51,3%. Er zijn veel mogelijkheden voor sport, bewegen en spelen in Duiven: 69 speeltuinen, 4 buitensportaccommodaties,  
3 binnensportaccommodaties en +/- 25 sportverenigingen.

FINANCIËN
 
Per deelakkoord wordt vanuit het kernteam een aanvoerder aangesteld, die voor op dit thema relevante expertise en/of netwerk heeft. De aanvoerders zetten 
hun netwerk in voor de realisatie van ambities in het Sportakkoord. Ze leggen verbindingen tussen mensen en organisaties en gebruiken hun expertise om  
bij de uitvoering de juiste partijen te laten aansluiten. 

Nadat de officiële ondertekening van het lokaal sport- en beweegakkoord door alle partners heeft plaatsgevonden, ontvangt de gemeente Duiven € 20.000,- 
uitvoeringsbudget van VWS. Het voorstel is om voor elk thema in 2020 een aanjaagbudget van € 5.000,- in te zetten. Een projectteam per thema zal het budget 
verdelen en bewaken.

AANBEVELING VOOR SUCCES BOSS AKKOORD 
 
De kerngroep geeft aan dat het BOSS akkoord Duiven alleen kans van slagen heeft als de acties worden uitgevoerd en gemonitord door een bevlogen  
projectteam onder leiding van een projectleider, die het speelveld in Duiven goed kent. Hiermee zorgen de partners en de gemeente er samen voor dat  
het geen vrijblijvend akkoord is en dat de samenwerking leidt tot succes!
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VERBINDEN 

Sport en bewegen is een krachtig  
middel om mensen te verbinden en  
uit hun sociale isolement te halen. 
Daarbij staat de sport open voor 
íedereen, ongehinderd door leeftijd, 
lichamelijke of geestelijke conditie, 
geaardheid en etnische achtergrond. 
Hierbij vormt de Inclusie Agenda  
Duiven en het VN verdrag voor  
mensen met een handicap een  
belangrijk uitgangspunt. 

INCLUSIEF SPORTEN 

Sportaanbieders staan meer 
open en zijn gastvrij  
voor mensen die niet  

vanzelfsprekend sporten en  
bewegen. Ze maken een  

specifiek aanbod. 

Ambitie 
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CONCRETE VOORBEELDEN:

• Sportcentrum Triominos wordt rolstoeltoegankelijk
• Bootcamp voor bewoners van De Wilgenhof

• Activiteiten voor kinderen met autisme bij Vitality Sports
• Special heroes danslessen bij DJF dance centre

• Racerunning AV De Liemers



2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

Gemeente, Mikado en  
Uniek Sporten

Combinatiefunctionaris  
aangepast sporten en  
Uniek Sporten

Platform sportaanbieders en 
BOSS. 

Uniek Sporten en gemeente

Sportaccommodaties,  
gemeente, provincie

Uniek sporten, Mikado en 
sociaal domein gemeente

Projectgroep eenzaamheid

12ACTIES

Een werkgroep  stelt vast welke kwetsbare groepen (eenzaam, met een lichamelijke  
beperking, etc.) er zijn en onderzoeken hun wensen op het gebied van sporten en bewegen.

Sportaanbieders worden ondersteund in coördinatie van passend aanbod, het toegankelijk 
maken en opleiding voor kader. 

Goede voorbeelden worden door sportaanbieders met elkaar gedeeld. 

Coördinatie vanuit Uniek Sporten wordt blijvend ingezet.

Toegankelijkheid van sportaccommodaties worden verbeterd. Hiervoor wordt een  
keurmerk uitgedeeld.

Uniek Sporten en de sociale wijkteams gaan nog beter samenwerken.

Er wordt nauw samen gewerkt met de projectgroep eenzaamheid.

Ambitie 1 

Sportaanbieders staan meer open en zijn gastvrij voor mensen die niet 
vanzelfsprekend sporten en bewegen. Ze maken een specifiek aanbod.

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!



13ACTIES

Voetbalactiviteiten voor statushouders worden aangeboden (bijvoorbeeld in de Blaashal).

Website en sociale kaart Duiven met vraag en aanbod blijven up-to-date en worden  
doorlopend gepromoot. 

Meer bewegen voor ouderen met dementie wordt opgezet en uitgebreid.

Statushouders worden begeleid als vrijwilligers.

Duiven gaat mee doen in de campagne sport en geaardheid.

 

Ambassadeurs en campagnes worden ingezet voor bewustwording. 

Deelname aan de Nationale diabetes challenge 2020

Mikado, vluchtelingenwerk, 
sportaanbieder (voetbal- 
vereniging) en blaashal

Uniek Sporten en Mikado

Zorginstelling, Mikado en 
fysiotherapeuten

Vluchtelingenwerk en  
sportaanbieders

Eurogames, provincie en 
gemeente

Gemeente

Stichting de Liemers  
Breedtesport, zorginstellin-
gen, huisartsenpraktijk en 
sportaanbieders

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

Sportaanbieders staan meer open en zijn gastvrij voor mensen die niet 
vanzelfsprekend sporten en bewegen. Ze maken een specifiek aanbod.

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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KLAAR VOOR DE TOEKOMST 

Een veilige, aantrekkelijke, bereikbare 
en beweegvriendelijke openbare ruimte 
verleidt alle inwoners van Duiven,  
Groessen en Loo tot sporten en  
bewegen, tot wandelen, fietsen,  
buitenspelen en ontmoeten.

DUURZAME SPORTOMGEVING

Sportlocaties en beweeg-
plekken worden meer  

ingericht op de 
behoefte van gebruikers

De openbare ruimte  
daagt meer uit tot  
sport en bewegen

Er komen meer plekken 
komen waar kinderen en 

jongeren kunnen ontmoeten, 
sporten en spelen

Ambitie 1 

Ambitie 2 
Ambitie 3 
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16ACTIESACTIES

Gemeente en  
sportaccommodaties

Sportaanbieders en  
sportaccommodaties

Gemeente en  
sportaccommodaties

Gemeente

Gemeente

Sportaccommodaties en 
gemeente

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

Betere voorzieningen in de openbare ruimte en sportlocaties in kader van inclusiviteit.

Accommodaties van clubs worden voor meerdere doeleinden – zoals ontmoetingen  
door ouderen-  gebruikt.

De speelplekken, fiets- en wandelpaden en sportaccommodaties worden  
veilig en verlicht gemaakt.

Er worden veilige fietsroutes voor woon- en werkverkeer gecreëerd. 

Er worden veilige  wandelpaden gecreëerd. 

Sportaccommodaties worden duurzaam gemaakt.

Ambitie 1 

Sportlocaties en beweegplekken worden meer ingericht 
op de behoefte van de gebruikers.

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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Gemeente en dorpshuis 
Groessen

Gemeente en  
zorginstellingen

Fysiotherapeuten,  
sportaanbieders en  
combiantiefunctionaris

Horsterpark en  
sportaanbieders

Horsterpark en fonds

Gemeente

Blaashal, sportaanbieders en 
combinatiefunctionaris

2020 en verder

2021 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

Er worden meer beweegtoestellen voor ouderen in de openbare ruimte gezet.  
Zoals bij het dorpshuis in Groessen. Dit kan als pilot dienen in Loo en Duiven.

De beweegtuin voor kinderen en ouderen bij de Liemerije locatie Droostaete wordt  
als voorbeeld ergens anders ook ingericht.

Er wordt programmering in de openbare ruimte ontwikkeld door fysiotherapeuten,  
combinatiefunctionarissen en sportaanbieders.

Horsterpark wordt gebruikt als multifunctionele openbare ruimte. 

Er worden meer duofietsen in Horsterpark neergezet.

Borden over respect voor elkaar en de ruimte van Horsterpark als goed voorbeeld  
overal  in openbare ruimte gebruiken.

Er wordt tijdens daluren gebruik gemaakt van de Blaashal.

Ambitie 2 

De openbare ruimte daagt meer uit 
tot sporten en bewegen.

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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Mikado, combinatie- 
functionaris en gemeente

Gemeente

Gemeente

Scholen

Gemeente

Sportaanbieders

Combinatiefunctionaris

2020  
 
 
2020

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

Jeugd en jongeren worden betrokken bij de inrichting openbare ruimte.

Er worden uitdagende en veilige speelplekken ontwikkeld. 

Er worden 2 natuurlijke speelterreinen ingericht.

Scholen maken hun pleinen openbaar buiten schooltijden.

Er is goed onderhoud van speeltuinen en chillplekken.

Sportaanbieders stellen hun locaties open voor schooljeugd.

De combinatiefunctionaris zorgt voor programmering op speelplekken.

Ambitie 3 

Er komen meer plekken waar kinderen en  
jongeren kunnen ontmoeten, sporten en spelen.

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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EEN LEVEN LANG SPORTEN  
EN BEWEGEN 

Sportverenigingen en sportaanbieders 
hebben een belangrijke maatschap-
pelijke rol en bieden een plek waar 
iedereen zich veilig voelt en zich kan 
ontwikkelen. Als sporter en/of als  
vrijwilliger. Daarvoor is het ook  
belangrijk dat zijzelf toekomstbesten-
dig (vitaal) zijn, voldoende vrijwilligers 
hebben en qua sportaanbod weten in 
te spelen op trends als digitalisering, 
vergrijzing en individualisering. De 
sportaanbieders zijn hierbij zelf aan 
zet en de gemeente heeft een  
aanjaagfunctie. 

 

VITALE SPORTAANBIEDERS

Sportaanbieders zijn beter  
voorbereid op ontwikkelingen in  
de toekomst (zoals vergrijzing en  
individualisering) en gaan meer 

samenwerken en leren van elkaar. 

Ambitie  
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CONCRETE VOORBEELDEN: 

• Jaarlijks bestuurdersdiner
• BOSS-cafés voor ontmoetingen tussen sportaanbieders

• Maandagmorgenploeg bij SC Groessen / voetbalvereniging DVV
• Hybride leeromgeving bij DVV

• Ondersteuning van HAN studenten
• Open clubgedachte AV de Liemers

• Walking Football bij SC Groessen, SV Loo en voetbalvereniging DVV
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Gedragscode voor verenigingen wordt geüpdatet, ondertekend en nageleefd.

Sportaanbieders zetten in op een actievere rol in de buurt/wijk om zo de leefbaarheid te 
vergroten.

Er is een platform waar alle sportaanbieders goed vertegenwoordigd zijn. Dit platform  
kan als gezamenlijke spreekbuis richting gemeente fungeren en voor kennisdeling zorgen.

Taken van combinatiefunctionaris verenigingsondersteuning worden  
voortgezet/ uitgebreid.

Sportaanbieders delen met elkaar goede voorbeelden (BOSS-cafés, platform etc.).

Er wordt een pilot opgezet voor beloning vrijwilliger.

Er wordt een bijeenkomst georganiseerd over ondermijning in de sport.

Sportaanbieders zijn beter voorbereid op ontwikkelingen in de  
toekomst (zoals vergrijzing en individualisering) en gaan meer  
samenwerken en leren van elkaar. 

Ambitie  

Bureau Halt, gemeente en
sportaanbieders

Sportaanbieders en
dorpshuizen

BOSS

Gemeente

Sportaanbieders

Gemeente en  
sportaanbieders

Gemeente en BOSS

2020

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2021

2020

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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Sportaanbieders zetten zich actief in voor een gezonde leefstijl: in 2022 zijn alle  
sportvelden en -accommodaties rookvrij en zijn er gezonde sportkantines. 

De Stokhorst fruitactie wordt voortgezet.

Vrijwilligersverzekering wordt gecontinueerd.

De pilot hybride leeromgeving bij voetbalvereniging DVV voor jongeren wordt  
verder uitgedragen.

De pilot Open Club van AV de Liemers wordt verder uitgedragen.

Besturen van sportaanbieders blijven elkaar ontmoeten tijdens BOSS-cafés en het  
jaarlijkse bestuurdersdiner.

Meerkeuze abonnementen aanbieden bij verenigingen, zodat sporters allerlei sporten kun-
nen beoefenen. 

Verbeteren webpagina’s van sportaanbieders.

Waarderen en borgen van vrijwilligers.

Sportaanbieders zijn beter voorbereid op ontwikkelingen in de  
toekomst (zoals vergrijzing en individualisering) en gaan meer  
samenwerken en leren van elkaar. 

Ambitie  

GGD, sportaanbieders en 
sportaccommodaties

Gemeente en  
sportaanbieders

Gemeente

DVV, provincie en gemeente

AV De Liemers, combinatie-
functionaris en provincie

Sportaanbieders

Sportaanbieders

Sportaanbieders

Sportaanbieders

uiterlijk 2022

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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Sport en bewegen draagt bij aan de posi-
tieve gezondheid van mensen. Kinderen en 
jongeren met een gezond gewicht zitten 
beter in hun vel, worden doorgaans minder 
gepest en hebben meer zelfvertrouwen. 
Dat geldt ook voor volwassenen en oude-
ren. Met sport kunnen mensen het beste 
uit zichzelf halen. Daarom is het belang-
rijk dat de inwoners (van 0 tot 100 jaar) op 
zoveel mogelijk manieren gestimuleerd 
worden om te sporten en te bewegen in 
Duiven. Er wordt nauw samen gewerkt met 
o.a. scholen, jongerenwerkers, sportaan-
bieders, zorginstellingen en fysiothera-
peuten en verbindingen gemaakt met de 
jeugdagenda en de gezondheidsagenda. 

VAARDIG IN BEWEGEN  

Scholen, sportaanbieders en 
maatschappelijke organisaties 

werken samen om te zorgen dat 
kinderen van 0-18 jaar hun hele 

jeugd zonder onderbreking  
kunnen bewegen.

Meer jongeren tussen de  
12 en 18 jaar gaan  

bewegen en sporten

Meer volwassen en ouderen 
gaan bewegen en sporten

Ambitie 1 

Ambitie 2 

Ambitie 3 
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Inzet vakleerkrachten Lichamelijk onderwijs op alle scholen in Duiven.

Stel de scholen open van 08.00-17 uur met goed aanbod van sport en cultuur.

Bewegend leren’ stimuleren en implementeren op scholen door een studiedag(deel) rond dit 
onderwerp voor het onderwijs te organiseren.

Uitbreiding van de Koningspelen.

Doorgaan met Sjors Sportief voor kennismakingslessen.

Campagne voor ouders ontwikkelen: waarom bewegen zo goed is voor kinderen. 

De consultatiebureaus en kinderdagverblijven worden ook nauw betrokken. 

Organiseren  van sportclinics op scholen.

 

ACTIES Scholen, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties 
werken samen om te zorgen dat kinderen van 0-18 jaar hun 
hele jeugd zonder onderbreking.  

Ambitie 1 Ambitie 1 

Scholen

Scholen en sportaanbieders

Scholen (werkgroep  
studiedag onderwijs)

Scholen, sportaanbieders en  
combinatiefunctionaris

Sportaanbieders en  
combinatiefunctionaris

GGD en 
combinatiefunctionaris

 
GGD, consultatiebureau en 
kinderdagverblijven

Sportaanbieders, scholen en
combinatiefunctionaris

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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Betrek jongeren, talenten en initiatieven die er al zijn.

Het aanbod bekender maken bij de jongeren:  social media inzetten.

Pilot hangjongeren als vrijwilliger inzetten.

Sponsoring van Candea College van jeugdactiviteiten bij sport (teamsport) clubs.

Stage van leerlingen sportklas Candea College bij clubs.

ACTIES Meer jongeren tussen de 12 en 18 jaar  
gaan bewegen en sporten.

Ambitie 2 

Mikado en  
combinatiefunctionaris

Mikado en  
combinatiefunctionaris

Mikado, sportaanbieders en  
combinatiefunctionaris

Candea College en  
sportaanbieders

Candea College,   
sportaanbieders en  
combinatiefunctionaris

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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30ACTIES Meer jongeren tussen de 12 en 18 jaar  
gaan bewegen en sporten.

Maatschappelijke stages bij sportclubs onderbouw Candea College.

Crossbaan en trampolinepark ontwikkelen (jeugdagenda).

De praktijkondersteuner huisartsen (POH) zijn nauw aangesloten met het  
sportnetwerk zodat jongeren goed doorverwezen kunnen worden.

 

Ambitie 2 

Candea College,  
sportaanbieders en  
combinatiefunctionaris

Gemeente en Mikado

Huisartsen en  
sportaanbieders

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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Betere coördinatie opzetten om vraag en aanbod voor ouderen te matchen.

Opzetten van maatjesprojecten om meer ouderen te laten wandelen en bewegen

Laagdrempelige activiteiten bij sportaanbieders organiseren zoals walking football.

Bedrijven werken mee aan de vitaliteit van werknemers: lunchwandelen, sportclinics  
en lidmaatschappen verenigingen.

Fysiofitness voor ouderen wordt gepromoot.

Programmering in beweegtuin op Eilandplein.

De cursus valpreventie voor ouderen wordt verder uitgerold.

ACTIES Meer volwassenen en ouderen  
gaan bewegen en sporten.

Ambitie 3 

Mikado, ouderenclubs  en  
combinatiefunctionaris

Combinatiefunctionaris, 
Candea College en  
ouderenclubs

Sportaanbieders en  
sportbonden

Lokale ondernemers en  
combinatiefunctionaris

FysioFit De Liemers

FysioFit De Liemers

Fysiotherapeuten en  
zorginstellingen

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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Samenwerking tussen sportaanbieders en verzorgingstehuizen voor  
laagdrempelige beweegclinics.

Accommodaties van sportaanbieders open stellen voor ontmoetingen van  
ouderen in de daluren.

Campagne opzetten voor ouderen als vrijwilliger  
(voetbalvereniging DVV maandagmorgen).

Wandelgroep WijKern wordt verder uitgebreid.

Ketenaanpak ontwikkelen met huisartsen en fysiotherapeuten voor doorverwijzing  
naar sportaanbieders.

ACTIES

Sportaanbieders,  
zorginstellingen en Mikado

Sportaanbieders en  
ouderenclubs

Sportaanbieders en  
ouderenclubs

WijKern

Huisartssen,  
fysiotherapeuten en  
sportaanbieders

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

2020 en verder

34

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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TOT SLOT 36 

ONDERTEKENING

De partners laten met hun handtekening onder de eindversie van het akkoord zien dat zij actief zullen bijdragen aan het verwezenlijken van de ambities.  
De één doet dat door een activiteit uit te voeren en een ander denkt mee of faciliteert mogelijkheden door tijd, advies en ruimte beschikbaar te stellen. 
Samenwerken, eigenaarschap, ontmoeten en samen doen en realiseren, maken het BOSS-akkoord een succes.

Nieuwe partners die de visie van het akkoord of één van de thema’s onderschrijven kunnen zich altijd aansluiten. Bij elke stap die er wordt gezet, wordt 
bekeken of de uitgangspunten nog kloppen en of er nieuwe goede ideeën zijn om de ambities te realiseren. Het BOSS- akkoord is een breed gedragen  
beweging waarin iedereen zich samen inzet voor een krachtig Duiven. 

PARTNERS

 

*) genoemde partijen hebben meegedacht in het voortraject en aangegeven een bijdrage te willen leveren.  
    Andere organisaties zijn van harte welkom om aan te sluiten.

Bureau Halt     
Candea College    
Combinatiefunctionarissen BOSS  
DJF Dance Centre    
FRoS      
FysioFit De Liemers    
Gemeente Duiven    
HV Duiven     
Horsterpark     
IKC Het Veer     
Liemerse Uitdaging    
LIVO     
MEE
MHC De Westerduiven
Mikado
 

Oudfitt.nl
Pigeons
Proscoop
Raad voor Sociaal Domein
RIBW
Sailability
SC Groessen
sv Loo
Swabaa movements 
Stichting De Liemers Breedtesport
Stichting Binnensportaccommodatie
Uniek Sporten
Vitality Sports
Voetbalvereniging DVV
Yusei Gachi Mede mogelijk gemaakt door:
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