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ONZE GEZAMENLIJKE UITDAGING

Dagelijks ervaren we in onze organisaties en het dagelijks leven hoe belangrijk sport en bewegen is en hoe het kan bijdragen aan een fit, gezond en gelukkig 
leven. De afgelopen periode is het belang van bewegen en de waarde van een goede gezondheid belangrijker gebleken dan ooit. Het was vanzelfsprekend om 
ons in te zetten voor een sport- en beweegakkoord in onze gemeente. Het mooie aan dit akkoord is dat we met zoveel mogelijk mensen hebben nagedacht en 
gedroomd over hoe sport en bewegen in de gemeente Berg en Dal eruit moet zien. We hebben de wensen scherper in beeld en meer mogelijkheden om die te 
realiseren. Wij dagen iedereen in de gemeente Berg en Dal uit dit sport- en beweegakkoord te steunen, mee te denken over de concrete acties en te helpen bij 
de uitvoering. Alleen met een sterke samenwerking van sport, zorg, welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en overheid kunnen we inwoners samenbrengen in een 
nog leukere, gezondere en sportievere gemeente Berg en Dal. 

Dit sport- en beweegakkoord is een mijlpaal, maar geen eindresultaat. We bouwen verder op wat al staat en goed gaat: het sportteam, Sjors Sportief, het loket 
Gezonde Leefstijl & Sport op het middelbaar onderwijs, succesvolle initiatieven en bestaande samenwerking. Met het sport- en beweegakkoord bouwen we 
dit verder uit en proberen we waar mogelijk te versnellen of intensiveren. De eerste verbindingen zijn gelegd tussen sport, onderwijs, zorg, welzijn en lokale 
ondernemers; om de ambities te realiseren zal ons netwerk nog meer worden versterkt. 

Eén ding vast: iedereen moet kunnen sporten, nu en in de toekomst. Jong en oud, met of zonder beperking, dichtbij en veilig. En juist de samenwerking 
die volgt uit dit traject waarborgt dat. Zoveel mogelijk mensen in de gemeente Berg en Dal met plezier te laten sporten en bewegen is onze gezamenlijke 
uitdaging. Doe jij ook mee?

Kerngroep gemeente Berg en Dal, november 2020

INHOUD #START



HET PROCES

In maart 2020 wilden we tijdens een inspiratiebijeenkomst gezamenlijk het startschot geven voor het sport- en beweegakkoord. Door de maatregelen 
in het kader van het COVID-19 virus is in goed overleg besloten om deze bijeenkomst te annuleren. Met een digitale variant van het Sportakkoordenspel 
konden we online alsnog samen aan de slag. Langs deze weg hebben 95 inwoners namens sport- en beweegaanbieders, onderwijs, welzijnsorganisaties, 
gezondheidsinstellingen, overheid en lokale ondernemers ideeën ingebracht en dromen gedeeld.

De opbrengst van het digitale Sportakkoordenspel is verwerkt in een tussenrapport. In juni 2020 hebben we het tussenrapport opgeleverd, ondertekend door 
de leden van de kerngroep en de organisaties die zij vertegenwoordigen. Dit tussenrapport bevatte 14 ambities, verdeeld over vier thema’s. Bent u benieuwd 
naar het digitale Sportakkoordenspel en de opbrengst? Lees er alles over in het tussenrapport. 

In het najaar van 2020 hebben we gezamenlijk de volgende stap gezet; van ambitie naar actie. Wederom dwong COVID-19 ons om uit te wijken naar online 
bijeenkomsten. In oktober hebben vertegenwoordigers vanuit sport, onderwijs, zorg, welzijn en overheid deelgenomen aan online themasessies. Hier zijn de 
ambities uit het tussenrapport uitgewerkt tot concrete acties. Naast onze gezamenlijke droom hebben we nu ook in beeld welke stappen we moeten zetten om 
deze droom te realiseren en wie we daarbij nodig hebben. In samenspraak met de kerngroep is alle input verwerkt tot de tekst die hier voor u ligt. 

Dit sport- en beweegakkoord is een startpunt. We hebben op papier gezet waar we naartoe willen en hoe we dat willen doen. Tijdens de uitvoering zullen we 
voortdurend toetsen of we nog de dingen doen die Berg en Dal nodig heeft, en of we ze doen op de manier die bij de gemeente Berg en Dal past. Dat betekent 
ook dat iedereen die dat wil nog kan aansluiten. Want het sport- en beweegakkoord is van ons allemaal!

#DOEMEE #SAMENOPWEG
SAMEN VOOR EEN STERK SPORTKLIMAAT

Dat sporten en bewegen goed voor je gezondheid is weet iedereen wel. Dat je er anderen ontmoet en vriendschappen sluit weten de meesten ook wel. Wat 
misschien niet iedereen weet is dat het ook goed is voor je zelfvertrouwen, dat het stress voorkomt of vermindert en dat het goed is voor je geheugen en 
hersenen. De lijst met voordelen is nog veel langer. Het moet dan wel voor iedere inwoner van de gemeente Berg en Dal makkelijk zijn om te kúnnen sporten 
en bewegen. Het lokale sport- en beweegakkoord helpt hier enorm bij door het sport- en beweegaanbod beter zichtbaar maken, meer samen te werken, 
financiële drempels weg te nemen en te helpen bij het vervoer van en naar sportlocaties. Dit akkoord wordt breed ondersteund door organisaties op het gebied 
van sport, zorg en onderwijs. Samen met onze inwoners maken we een mooi een-tweetje. 

Annelies Visser

Wethouder Sport, gemeente Berg en Dal



#EIGENWIJS

IN BEELD BRENGEN 
(NETWERK)

IN BEELD BRENGEN 
(VRAAG EN AANBOD)

AANPAKKEN ONTMOETEN 
EN LEREN

EIGEN THEMA’S EN ACTIELIJNEN

Het Nationaal Sportakkoord bestaat uit zes pijlers: vitale sportaanbieders, inclusief sporten, duurzame sportomgeving, positieve sportcultuur, van jongs af aan 
bewegen, en topsport die inspireert. In het tussenrapport hebben we gezamenlijk de elementen uit deze zes pijlers omgezet in vier eigen thema’s die bij de 
situatie in gemeente Berg en Dal passen: 

NIEMAND
BUITENSPEL

DICHTBIJ EN 
VEELZIJDIG

ACTIEF EN
BETROKKEN

SAMEN
STERK

Tijdens de online themasessies hebben we deze thema’s samen verder aangescherpt. Door focus aan te brengen zijn we gekomen tot ambities die voor Berg 
en Dal écht relevant zijn en die waarde toevoegen aan alle initiatieven die al zijn ingezet. De acties die nodig zijn om onze gezamenlijke ambities waar te 
maken zijn in veel gevallen themaoverstijgend. Door acties uit dit sport- en beweegakkoord op te pakken kunnen we invulling geven aan ambities uit meerdere 
thema’s. Dit heeft geleid tot het formuleren van vier actielijnen. Aan deze actielijnen zijn acties gekoppeld die voor de inwoners van de gemeente Berg en Dal 
echt van waarde zijn. De thema’s vanuit het Nationaal Sportakkoord zijn in deze actielijnen verweven. 

De volgende actielijnen en de hieraan gekoppelde acties zijn in dit sport- en beweegakkoord verder uitgewerkt: 



#TEAMSPORTAKKOORD
KERNGROEP

In het kader van het Nationaal Sportakkoord en de bijbehorende financiering is in het najaar van 2019 door de gemeente Berg en Dal Annemiek van de Grint 
van de Gelderse Sport Federatie aangesteld als sportformateur. De sportformateur begeleidt het hele proces en verbindt partijen om te komen tot een lokaal 
sport- en beweegakkoord. 

De sportformateur heeft een kerngroep geformeerd met vertegenwoordigers van verschillende partijen. In de kerngroep zijn belangrijke sectoren 
vertegenwoordigd, waaronder overheid, sportaanbieders, onderwijs, zorg en welzijn. Daarmee is de kerngroep een afspiegeling van de gemeenschap en 
vertegenwoordiger van de achterban. De leden van de kerngroep zijn een klankbord voor de sportformateur geweest en zijn betrokken geweest bij het 
totstandkomingsproces, de inhoud en de uiteindelijke opzet van dit sport- en beweegakkoord. De kerngroep bestaat uit:

REGIEGROEP

Voortbordurend op de kerngroep is er een regiegroep aangesteld. De regiegroep bestaat uit aanvoerders die op een specifiek thema of doelgroep relevante 
expertise en/of netwerk heeft. De aanvoerders zetten hun netwerk in voor de realisatie van ambities in dit sport- en beweegakkoord. Ze leggen verbindingen 
tussen mensen en organisaties en gebruiken hun expertise om bij de uitvoering de juiste partijen te laten aansluiten. De regiegroep stuurt de lokale allianties 
aan die zijn ontstaan rondom de ambities en acties, monitort de voortgang van de in dit sport- en beweegakkoord afgesproken acties, stuurt bij waar nodig en 
heeft zeggenschap over het uitvoeringsbudget. Tot de regiegroep behoren:

• Carl te Riele – Gemeente Berg en Dal
• Ferdi Roelofs – Sportstimulering Berg en Dal
• Erik Groenen – Uniek Sporten
• Theo Jochoms – De Treffers
• Ton van der Knijff – Switch ‘87
• Marian Schijf – In Beweging
• Daphne Laukens - Kindcentrum Op De Horst

• Anneke Janssen-Dijkstra – SPO Condor
• Dorien Meilink – Pluryn
• Esther van Dorst – Gemeente Berg en Dal
• Bas Vosbeek – GGD Gelderland-Zuid
• Petra Kregting – Forte Welzijn
• Jesse Jansen – Forte Welzijn
• Jeroen van der Linden – Adviseur Lokale Sport / NEVOBO

#AANJAGEN
FINANCIËN
 
Aan de uiteindelijke oplevering van het sport- en beweegakkoord is uitvoeringsbudget van het ministerie van VWS verbonden. Na oplevering ontvangt 
de gemeente Berg en Dal € 20.000,- per jaar, gedurende 2020, 2021 en 2022. Dit uitvoeringsbudget wordt ingezet om de afgesproken acties te helpen 
opstarten en uitvoeren. Per actie zal door de regiegroep en betrokken partners gekeken worden of het uitvoeringsbudget aangevuld kan worden met externe 
financiering, middels bijvoorbeeld fondsen of subsidies. 

De regiegroep zal de uitvoeringsbudgetten verdelen en bewaken op basis van voortgang, haalbaarheid en impact. Het uitvoeringsbudget voor 2020 wordt 
ondergebracht bij het sportteam vanuit Forte Welzijn. Het sportteam, dat ook vertegenwoordigd is in de regiegroep, zal in samenspraak met de regiegroep het 
uitvoeringsbudget verdelen over de programmalijnen en acties. 

ADVISEUR LOKALE SPORT

Voor sportaanbieders is er in 2020, 2021 en 2022, naast het beschreven uitvoeringsbudget, extra ondersteuning beschikbaar. Deze ondersteuning wordt 
gecoördineerd door de Adviseur Lokale Sport, welke is aangesteld door NOC*NSF. De Adviseur Lokale Sport werkt samen met sportaanbieders en de 
regiegroep om ondersteuningsvragen op te halen en te koppelen aan de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden, zoals diverse workshops, bijscholingen of 
trainingen.

De Adviseur Lokale Sport blijft ook na ondertekening van het sport- en beweegakkoord beschikbaar en betrokken tot en met einde 2022. Het inzetten van de 
ondersteuning gebeurt vanzelfsprekend in nauwe samenspraak met de regiegroep, waar de Adviseur Lokale Sport deel van uit zal maken.

“Er zijn al heel veel mooie initiatieven die we graag willen versterken, ondersteunen en waar mogelijk 
verbinden. Het lokaal sport- en beweegakkoord is een mooie mogelijkheid om het sterke netwerk dat er 

al ligt, nog verder en beter te kunnen ontwikkelen.”

- Ferdi Roelofs
Coördinator, Sportstimulering Berg en Dal

• Anneke Janssen-Dijkstra - SPO Condor
• Bas Vosbeek - GGD Gelderland-Zuid
• Carl te Riele - Gemeente Berg en Dal
• Dorien Meilink - Pluryn
• Erik Groenen - Uniek Sporten
• Esther van Dorst - Gemeente Berg en Dal

• Ferdi Roelofs - Sportstimulering Berg en Dal
• Jeroen van der Linde - Adviseur Lokale Sport
• Loesan Bottema - Sportstimulering Berg en Dal
• Marian Schijf - In Beweging
• Susanne van Rooijen - Stichting Zeven voor Leven
• Theo Jochoms - De Treffers



#CIJFERS
GEMEENTE BERG EN DAL 
Berg en Dal is een gemeente in het zuidoosten van Gelderland. De gemeente Berg en Dal telt 12 kernen met een gezamenlijk inwonertal van 35.016 
(peildatum 01-01-2020). Groesbeek is met bijna 17.000 inwoners de grootste kern. Persingen is met haar bijna 100 inwoners de kleinste kern binnen de 
gemeente. De overige kernen zijn Beek, Berg en Dal, Erlecom, Heilig Landstichting, Kekerdom, Leuth, Millingen aan de Rijn, Ooij en Ubbergen. 

29% van de inwoners is tussen de 45 en 65 jaar oud. Het aandeel jeugd (0 tot 25 jr) is iets kleiner, ruim 22%. De 65+ers zijn goed voor eveneens ruim 22% van 
de inwoners. De groepen 60 tot 75 jaar en 75+ groeit de komende jaren. Deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de rol van sport en bewegen; ouderen 
willen langer fit en zelfstandig blijven, de huidige sportgeörienteerde doelgroepen krimpen en de samenstelling van het vrijwillig kader zal veranderen. 

SPORT EN BEWEGEN IN DE GEMEENTE BERG EN DAL
55% van de volwassenen in de gemeente Berg en Dal sport minimaal één keer per week. Hiermee scoort de gemeente beter dan het landelijk gemiddelde 
van 51,3%.  Tweederde, 63%, van de volwassenen (19-65 jaar) voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Dit percentage is gelijk aan het landelijk 
gemiddelde. Het aandeel volwassenen met overgewicht ligt lager dan het landelijk gemiddelde, 48% versus 50,1%. 

De gemeente Berg en Dal telt bijna 80 sportaanbieders. Hieronder vallen zowel de traditionele sportverenigingen als de commerciële sportaanbieders. In de 
gemeente Berg en Dal is 45,5% (peildatum 2017/2018) van de inwoners lid van één of meerdere sportverenigingen. Hiermee scoort de gemeente Berg en Dal 
beter dan het Gelderse gemiddelde van 44,3%. Uitgesplitst naar leeftijd is 85% van de kinderen in de leeftijdscategorie 4-12 jaar lid van een sportvereniging, 
ten opzichte van 76% provinciebreed. Ook de categorie jongeren scoort hoger, 74% in Berg en Dal versus 70% in Gelderland. 

In de gemeente zijn vele locaties waar gesport kan worden. Zo zijn er 9 voetbalaccommodaties, 4 korfbalaccommodaties, 7 tenniscomplexen, 3 accommodaties 
voor Jeu de Boules/Petanque, 1 golfbaan, 1 motorcrossbaan, 1 accommodatie voor beach volleyball, 4 MTB routes, meerdere maneges, beweegtuinen en 
-routes, wandelpaden en diverse dorpsommetjes. Daarnaast zijn er 4 sporthallen, tenminste 10 gymzalen, 1 zwembad en 6 fitnesscentra.  

Er zijn in totaal 11 basisscholen. Twee hiervan zetten een vakdocent in voor het geven van de gymlessen. Ook zijn er 3 scholen voor speciaal onderwijs, 
waarvan één voor voortgezet speciaal onderwijs. Er zijn 2 scholen voor regulier middelbaar onderwijs. Op beide scholen is een vakdocent aanwezig. 

SPORTSTIMULERING BERG EN DAL
Het sportteam van Sportstimulering Berg en Dal zet zich in om inwoners en sportaanbieders te ondersteunen op het gebied van sport en bewegen. Het 
sportteam bestaat uit buurtsportcoaches met ieder hun eigen expertise en werkveld. De buurtsportcoaches hebben een adviserende, ondersteunende en 
coördinerende rol en leggen verbindingen tussen alle organisaties die iets kunnen/ willen betekenen op het gebied van sport en bewegen. Sportstimulering 
Berg en Dal is er voor alle inwoners van de gemeente maar heeft daarbij extra aandacht voor de doelgroepen jeugd, senioren en mensen met een beperking.

“Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan sporten en bewegen. 
Dat ze daar plezier aan kunnen beleven, mensen ontmoeten, breder dan prestatie of winst.”

- Petra Kregting
Opbouwwerker, Forte Welzijn



INCLUSIEF SPORTEN:
NIEMAND BUITENSPEL

Sporten en bewegen klinkt voor veel van ons als iets gewoons, iets alledaags. Toch is 
deelname aan de georganiseerde sport niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Ook in de 
gemeente Berg en Dal weten kwetsbare doelgroepen de weg naar het sportaanbod niet 
altijd te vinden of durven ze de stap naar een sportaanbieder niet te zetten. Hierdoor laten 
we een grote kans liggen. Een kans om kwetsbare doelgroepen weerbaar te maken, een 
plek te geven in de samenleving en te werken aan hun gezondheid, zelfredzaamheid en 
zelfvertrouwen. 

In de gemeente Berg en Dal zetten we niemand buitenspel. We maken ons sterk om deze 
kwetsbare doelgroepen te bereiken en te betrekken. We zetten sport en bewegen in om 
iedereen een plek te geven in samenleving. Ongeacht leeftijd, lichamelijke of geestelijke 
conditie, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. 

Dat we oog hebben voor hen voor wie sport niet vanzelfsprekend is blijkt uit de vele mooie 
lokale initiatieven; ROC studenten die sportactiviteiten aanbieden bij woonvormen van o.a. 
Pluryn en Entrea, sportactiviteiten voor mensen in de bijstand of jongeren die fit-trainingen 
geven aan senioren. Ook is de gemeente Berg en Dal aangesloten bij Uniek Sporten en 
worden sportaanbieders die aangepast sporten mogelijk willen maken ondersteund. 

Met de ambities uit dit sport- en beweegakkoord zetten we een grote stap om sport 
en bewegen bereikbaar te maken voor alle inwoners van de gemeente. We willen ons 
sportaanbod beter zichtbaar maken en nieuw sportaanbod opzetten. Sport verbindt niet 
alleen mensen, het verbindt ook organisaties. We willen de samenwerking tussen sport, 
onderwijs en zorg versterken om bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen 
mee kan doen. Om kwetsbare groepen te inspireren kan topsport op amateurniveau een 
voortrekkersrol vervullen en een positieve sportcultuur bevorderen.

“Bewegen is het goedkoopste medicijn met de prettigste bijwerkingen”

- Marian Schijf, In Beweging

Verlagen (of 

wegnemen) van de 

financiële barrière om 

sport zo bereikbaar 

te maken voor 

iedereen. Verbeteren zichtbaarheid 
en 

vindbaarheid huidig en nieuw sportaanbod.

Organiseren en/of faciliteren goed en veilig vervoer van en naar sportlocaties.

Versterken van 

de samenwerking 

tussen sport, 

onderwijs en zorg

Onze ambities:



De opbrengst van het digitale Sportakkoordenspel en de ambities die hieruit volgden zijn het startpunt geweest voor de online themasessies. Tijdens deze 
sessies zijn meerdere ambities uitgewerkt tot concrete acties. De keuze voor het uitwerken van ambities is gemaakt op basis van betrokkenheid en draagvlak. 
Onderstaande ambites uit het thema Inclusief sporten: niemand buitenspel zijn uitgewerkt. De overige ambities zijn terug te vinden aan het einde van dit 
sport- en beweegakkoord, in het hoofdstuk ‘Stip op de horizon’. 

De acties bij de hieronder beschreven ambities zijn verderop in dit sport- en beweegakkoord te vinden, waar ze zijn gebundeld in actielijnen.

Verbeteren zichtbaarheid en vindbaarheid sportaanbod
Om mensen in beweging te brengen is het cruciaal dat zij hun weg weten te vinden naar het sportaanbod. Door huidig en nieuw sportaanbod beter 
zichtbaar en vindbaar te maken ligt de weg naar een sportievere samenleving wagenwijd open.

Versterken samenwerking sport, onderwijs en zorg
De waarde van sport en bewegen gaat verder dan gezondheidswinst. Sport en bewegen maakt weerbaar, geeft zelfvertrouwen, verbetert 
leerprestaties en brengt samen. Om deze waarden van sport en bewegen optimaal te benutten is kwaliteit van bewegen, goede samenwerking met 
en afstemming tussen sport, onderwijs en zorg nodig. Alleen dan brengen en houden we jong en oud in beweging. 

#VERDIEPEN

“Sporten en bewegen is niet alleen gezond, maar ook erg leuk om te doen! Een beperking hoeft daarbij 
geen belemmering te zijn. Doe mee, denk mee en draag je steentje bij om nog meer mensen in de 

gemeente Berg en Dal in beweging te brengen.”

- Erik Groenen
Coördinator aangepast sporten, Uniek Sporten
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“Sporten staat voor mij voor verbinding. In de eerste plaats de verbinding van mijn  lichaam en mijn  
hoofd (geest). In de tweede plaats is sport verbindend met andere mensen. Samen presteren,  samen 

lol maken, samen winnen èn verliezen.” 

- Theo Jochoms
Voorzitter De Treffers

In de gemeente Berg en Dal kan de sporter zijn hart ophalen. Wandelen op 
de Duivelsberg, fietsen over de Oude Holleweg of spelen bij Avonturenbos 
Stekkenberg. Wie liever onder begeleiding sport kan terecht bij één van de 
80 sportaanbieders die de gemeente rijk is. De sportaanbieders zijn verdeeld 
over de verschillende dorpskernen. Van kleinschalige verenigingen die stevig 
verankerd zijn in de gemeenschap tot grotere sportaanbieders met bereik 
tot ver buiten de eigen kern die meedoen op regionaal, landelijk of zelfs 
internationaal niveau. 

Sport- en beweegaanbieders hebben van oudsher een prominente rol in Berg en 
Dal. Maatschappelijke ontwikkelingen zetten deze rol onder druk. Vergrijzing, 
individualisering, digitalisering en de anderhalvemetersamenleving doen het 
sportlandschap veranderen. Leegloop van leden door individualisering en de 
opkomst van het ongeorganiseerd sporten, het wegvallen van vrijwilligers als 
gevolg van de vergrijzing of het aanpassen van sportaanbod om voldoende 
afstand te kunnen waarborgen. Om deze veranderingen in de samenleving 
te trotseren zullen sportaanbieders moeten samenwerken. Als aanbieder en 
aanjager van sport en bewegen streven we immers allemaal hetzelfde doel na; 
mensen met plezier laten sporten en bewegen. Als we het sportklimaat in de 
gemeente Berg en Dal willen versterken moeten we oog hebben voor elkaar, 
waar mogelijk rekening houden met elkaar en waar nodig de handen ineen 
slaan. Alleen samen kunnen we groeien. Dit vraagt om lef. Lef om over grenzen 
van de eigen club, de eigen leden of het eigen dorp heen te durven kijken. 

Met de ambities binnen dit thema willen we een sportklimaat realiseren waarin 
we lef tonen, samenwerken en elkaar helpen groeien. 

VITALE SPORTAANBIEDERS:
SAMEN STERK

Inzetten op kwaliteit 

van mensen door 

ontwikkelen van 

bestuurlijk en 

technisch kader van 

sportaanbieders.

Bevorderen uitwisseling kennis, middelen en mensen.

Vinden en binden 

van vrijwilligers 

om onze 

sportverenigingen 

te versterken.

Onze ambities:



De opbrengst van het digitale Sportakkoordenspel en de ambities die hieruit volgden zijn het startpunt geweest voor de online themasessies. Tijdens deze 
sessies zijn meerdere ambities uitgewerkt tot concrete acties. De keuze voor het uitwerken van ambities is gemaakt op basis van betrokkenheid en draagvlak. 
Onderstaande ambites uit het thema Vitale sportaanbieders: samen sterk zijn uitgewerkt. De overige ambities zijn terug te vinden aan het einde van dit sport- 
en beweegakkoord, in het hoofdstuk ‘Stip op de horizon’. 

De acties bij de hieronder beschreven ambities zijn verderop in dit sport- en beweegakkoord te vinden, waar ze zijn gebundeld in actielijnen.

Ontwikkelen van bestuurlijk en technisch kader van sportaanbieders
Door opleiding en ondersteuning zetten we samen in op de kwaliteit van mensen. We geven sportaanbieders de mogelijkheid om kennis op te doen 
of aan te scherpen. We hebben hierbij extra aandacht voor de thema’s positief coachen en sociale veiligheid.

Bevordering uitwisselen kennis, middelen en mensen
Als sportaanbieders streven we hetzelfde doel na. Toch wordt er nog maar beperkt gebruik gemaakt van elkaars kennis en ervaring. We willen dit 
bevorderen zodat sportaanbieders kennis, kracht en toekomstperspectief kunnen halen uit elkaars ervaring.

#VERDIEPEN

“Mijn droom?  Meer (school)jeugd en (thuiszittende) ouderen (weer) te laten sporten. We zullen 
moeten samenwerken om een breed sportpakket aan te bieden.”

- Ton van der Knijff
Voorzitter Sportvereniging Switch ‘87



DUURZAME SPORTOMGEVING:
DICHTBIJ EN VEELZIJDIG

Om een levenlang te kunnen sporten en bewegen is een goede sportinfrastructuur 
nodig. De sporthallen, sportvelden, zwembaden en clubhuizen zijn hierbij onmisbaar. 
Op deze locaties wordt men uitgedaagd en gefaciliteerd in het sporten en bewegen. 
De samenleving en de wijze van sport en bewegen verandert en stelt andere eisen 
aan activiteiten en accommodaties. Om het sport- en beweeglandschap in de 
gemeente Berg en Dal toekomstbestendig te maken is vernieuwing noodzakelijk. 
Vernieuwing in hoe we onze sporten beoefenen, hoe we gebruik maken van onze 
sportvoorzieningen en de wijze waarop we ons openstellen voor nieuwe activiteiten en 
doelgroepen. 

Hoewel onmisbaar vergt een goede sportinfrastructuur meer dan enkel goede 
sportaccommodaties of sportvelden. Het is daar waar we wonen, werken en leven 
dat we uitgedaagd willen worden om in beweging te komen. Met straten, parken 
en pleinen die uitdagen tot sport, bewegen, spelen en ontmoeten. Buitenruimte 
die uitdaagt tot sport en bewegen, die is er in Berg en Dal op het eerste gezicht 
volop. Met een buitengebied dat tal van mogelijkheden biedt om te wandelen en 
fietsen, georganiseerd of op eigen initiatief. Het is niet voor niets dat de parcours van 
bekende sportevenementen zoals de Zevenheuvelenloop en de Nijmeegse Vierdaagse 
deelnemers door het buitengebied van Berg en Dal leiden. Maar Berg en Dal is meer 
dan het buitengebied. Het heeft bedrijvige kernen, bruisende marktpleinen, levendige 
straten en ontspannen parken. Met een uitnodigende en uitdagende openbare ruimte 
brengen we sport en bewegen tot aan de voordeur.

Met de ambities binnen dit thema willen we sportaccommodaties 
toekomstbestendiger maken, verbindingen leggen met nieuwe doelgroepen en 
organisaties, en veelzijdig gebruik van sportaccommodaties en de openbare ruimte 
stimuleren. Zo brengen we sport en bewegen dichtbij de mensen die we willen 
bereiken. We brengen het tot aan de voordeur, de stap naar buiten is aan hen. 

“Verplaats jezelf in mensen die niet of weinig bewegen en probeer begrip en oplossingen te bieden 
voor de belemmeringen of weerstand die deze mensen ervaren.”

- Bas Vosbeek
Gezondheidsmakelaar Berg & Dal , GGD Gelderland Zuid

Multifunctioneel 
gebruik van 

sportlocaties 
stimuleren door functies, doelgroepen en activiteiten te 

combineren. 

We richten 
de openbare 
ruimte zodat 

deze uitnodigt 
tot activiteit.

Openbare en 

uitdagende 

schoolpleinen als 

centrale plek in de 

buurt.

Onze ambities:



De opbrengst van het digitale Sportakkoordenspel en de ambities die hieruit volgden zijn het startpunt geweest voor de online themasessies. Tijdens deze 
sessies zijn meerdere ambities uitgewerkt tot concrete acties. De keuze voor het uitwerken van ambities is gemaakt op basis van betrokkenheid en draagvlak. 
Onderstaande ambites uit het thema Duurzame sportomgeving: dichtbij en veelzijdig zijn uitgewerkt. De overige ambities zijn terug te vinden aan het einde 
van dit sport- en beweegakkoord, in het hoofdstuk ‘Stip op de horizon’. 

De acties bij de hieronder beschreven ambities zijn verderop in dit sport- en beweegakkoord te vinden, waar ze zijn gebundeld in actielijnen.

Multifunctioneel gebruik sportlocatie
We willen multifunctioneel gebruik van sportlocaties stimuleren door waar mogelijk functies, doelgroepen en activiteiten met elkaar te 
combineren. We leggen verbinding met onderwijs, zorg, welzijn en cultuur om samen de mogelijkheden voor veelzijdige sportlocaties te 
onderzoeken.

Uitdagende openbare ruimte
We willen een openbare ruimte die uitdaagt, die ruimte biedt om te sporten en je laat bewegen op je eigen niveau, alleen of samen. We 
brengen sport en bewegen binnen handbereik door de openbare ruimte in te richten of aan te passen zodat deze uitnodigt tot activiteit; dichtbij, 
toegankelijk en veilig.

#VERDIEPEN

“Iedereen wil het liefst gezond oud worden. Eén van de voorwaarden hiervoor is voldoende 
bewegen en regelmatig sporten. Bewegen en sporten kan op vele manieren. Er is altijd iets wat 

wel bij je past. Blijf hiernaar zoeken als je denkt sport is niks voor mij.”

- Esther van Dorst
Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Berg en Dal



‘Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn’ zei Johan Cruijff ooit. Zo ver is het 
nog niet. Maar bewegen is wel een vak op school. En de noodzaak voor structurele 
aandacht voor sport en bewegen binnen het onderwijs haalde recent weer de 
voorpagina’s. In mei 2020 kopte de landelijke kranten: 

Bijna 30% van Nederlandse kinderen motorisch onvaardig. 

Van jongs af aan goed leren bewegen is nodig om deze neergaande trend om te buigen 
en staat aan de basis van een leven lang bewegen. 

Goed leren bewegen vraagt om deskundige begeleiding en een afwisselend aanbod 
van sportactiviteiten. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die les krijgen van een 
vakdocent beter scoren op motorische vaardigheden dan kinderen die les krijgen van 
een groepsdocent met gymbevoegdheid. De gemeente Berg en Dal telt 11 basisscholen 
waarvan er op twee een vakdocent aangesteld is voor het verzorgen van de gymlessen. 
Hier ligt voor het onderwijs in de gemeente Berg en Dal een uitdaging en een grote 
kans. 

Aandacht voor een actieve leefstijl onder schooltijd is niet voldoende. Het vraagt 
ook om betrokkenheid van ouders en sportaanbieders. De rol van ouders en 
verzorgers als rolmodel is cruciaal. Zij zetten voor hun kinderen de toon en leggen 
de basis. Sportaanbieders zijn eveneens onmisbaar. Met hun aanbod van sport- en 
beweegactiviteiten en deskundige begeleiding spelen zij een belangrijke rol. Om een 
actieve leefstijl bij kinderen te stimuleren is het betrekken van en samenwerken met 
ouders en sportaanbieders een belangrijke voorwaarde voor succes. 

Met de ambities in dit thema willen we ouders actief betrekken, het onderwijs 
toerusten om een actieve leefstijl te kunnen stimuleren en de samenwerking tussen 
onderwijs en sport versterken. 

VAARDIG IN BEWEGEN:
ACTIEF EN BETROKKEN

“Kinderen kunnen op andere vlakken kwaliteiten laten zien, dan alleen schoolse vaardigheden. 
Bewegen doet kinderen op veel ontwikkelingsgebieden goed.“

- Anneke Janssen-Dijkstra
Leerkracht, SPO Condor

We streven naar 
het aanstellen van 
vakdocenten voor 

het verzorgen van de 
gymlessen op onze 

basisscholen.

We betrekken, 
informeren 

en inspireren 
ouders om 

een positief 
rolmodel te 

zijn. 

Op alle scholen 

is structurele 

aandacht voor 

een gezonde en 

actieve leefstijl. 

Onze ambities:

Met clinics door 

sportaanbieders 

verrijken we het 

(bewegings)- 

onderwijs.



De opbrengst van het digitale Sportakkoordenspel en de ambities die hieruit volgden zijn het startpunt geweest voor de online themasessies. Tijdens deze 
sessies zijn meerdere ambities uitgewerkt tot concrete acties. De keuze voor het uitwerken van ambities is gemaakt op basis van betrokkenheid en draagvlak. 
Onderstaande ambites uit het thema Vaardig in bewegen: actief en betrokken zijn uitgewerkt. De overige ambities zijn terug te vinden aan het einde van dit 
sport- en beweegakkoord, in het hoofdstuk ‘Stip op de horizon’. 

De acties bij de hieronder beschreven ambities zijn verderop in dit sport- en beweegakkoord te vinden, waar ze zijn gebundeld in actielijnen.

Gezonde leefstijl op school
Gezien de tijd die kinderen gedurende de dag op school doorbrengen is dit de uitgelezen plek om een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren. 
We willen dat er op alle scholen structurele aandacht komt voor een gezonde leefstijl. Het geven van voorlichting aan leerlingen en ouders maakt 
hier onderdeel van uit. 

Clinics sportaanbieders in het onderwijs
We willen het bewegingsonderwijs verrijken doordat sportaanbieders clinics verzorgen op scholen voor basis- en middelbaar onderwijs. Voor 
sportaanbieders zijn de clinics een kans om kinderen kennis te laten maken met hun aanbod, voor kinderen zijn de clinics de perfecte 
gelegendheid om verschillende sporten uit te proberen.

#VERDIEPEN

“Ik ben ervan overtuigd dat sporten, bewegen en een gezonde leefstijl heel veel bijdraagt aan het welzijn 
en kwaliteit van leven van onze inwoners. Met dit sport- en beweegakkoord kunnen we gezamenlijk 

lokale ambities vaststellen en uitvoeren.”

- Jesse Jansen
Opbouwwerker, Forte Welzijn



 
ACTIELIJN 1: IN BEELD BRENGEN (NETWERK)

Dit sport- en beweegakkoord draait om onze gezamenlijke dromen. En over hoe we die dromen samen kunnen waarmaken. Maar voordat we weten hoe 
we het eindpunt kunnen bereiken moeten we weten vanuit welke situatie we starten. Ons startpunt bepaalt in grote mate de stappen die we zullen moeten 
zetten om ons einddoel te bereiken en onze dromen te realiseren. De acties binnen deze actielijn zijn gericht op het in kaart brengen van het sportnetwerk 
en ketenaanpak binnen de gemeente Berg en Dal, de betrokken organisaties en hun behoefte om (meer) samen te werken. 

Herijking inzet, organisatie en 
werkzaamheden buurtsportcoaches 
binnen gemeente Berg en Dal.

Sportstimulering Berg en Dal, 
gemeente

Q4 2020
    

*

We brengen (of actualiseren) het  
sportnetwerk in kaart.

Sportstimulering Berg en 
Dal, Adviseur lokale sport, 
sportaanbieders

Q4 2020 - Q1 2021
 
Versterken samenwerking sport, 
onderwijs en zorg

 Uitwisselen kennis, middelen en mensen

We brengen (of actualiseren) de 
ketenaanpak (integrale samenwerking 
sport en zorg) in kaart.

Sportstimulering Berg en Dal, 
Adviseur lokale sport, eerstelijnszorg, 
Uniek Sporten

Q4 2020 - Q1 2021
 
Versterken samenwerking sport, 
onderwijs en zorg

 Uitwisselen kennis, middelen en mensen

We onderzoeken de behoefte en kansen 
voor samenwerking binnen het sport- en 
zorgnetwerk.

Sportstimulering Berg en Dal, 
Adviseur lokale sport, eerstelijnszorg, 
sportaanbieders, Uniek Sporten

Q4 2020 - Q1 2021
 
Versterken samenwerking sport, 
onderwijs en zorg

 Uitwisselen kennis, middelen en mensen

We onderzoeken of we studenten (CIOS, 
ROC, ALO, Han) kunnen inzetten voor het 
verzorgen van clinics om zo een tekort aan 
beschikbaar kader te ondervangen.

Sportstimulering Berg en Dal, 
sportaanbieders

Q2 2021
 Clinics sportaanbieders in het onderwijs

 Gezonde leefstijl op school

#ACTIELIJNEN
In dit sport- en beweegakkoord zoeken we naar verbinding. Verbinding met bestaande initiatieven, tussen betrokken organisaties en tussen de thema’s uit het 
Nationaal Sportakkoord en het tussenrapport. Door acties te bundelen in actielijnen leggen we verbindingen op inhoud en dwingen we onszelf en elkaar om 
verder te kijken dan de eigen vereniging, leden of leerlingen. Om de verbinding met de thema’s uit het tussenrapport niet uit het oog te verliezen maken we 
per actie uit de actielijnen de koppeling met de ambities die we in een eerder stadium gezamenlijk hebben opgesteld ( ).

“Het is fijn om de samenwerking op te zoeken met partijen die iets voor elkaar kunnen betekenen. Samen 
gaan we voor een inclusief sportaanbod voor alle burgers, van jong tot oud, met en zonder beperkingen.”

- Dorien Meilink
Participatiecoach Vrije Tijd, Pluryn

* Overkoepelende actie voor borging uitvoering sport- en beweegakkoord



#ACTIELIJNEN
 
VERVOLG ACTIELIJN 2: IN BEELD BRENGEN (VRAAG EN AANBOD)

We inventariseren de behoefte tot 
samenwerking onder aanbieders van 
sportieve en/of culturele activiteiten.

Gemeente, sportaanbieders, 
maatschappelijke 
organisaties

Q2 2021
 Multifunctionele sportlocaties

 
Versterken samenwerking sport, 
onderwijs en zorg

In samenspraak met sportaanbieders en 
scholen brengen we in kaart welke sporten 
er als clinic kunnen worden aangeboden op 
school en welke voorzieningen nodig zijn 
om de desbetreffende clinic op school te 
kunnen faciliteren.

Sportaanbieders, scholen, 
Sportstimulering Berg en Dal

Q1 2021
 Clinics sportaanbieders in het onderwijs

 Gezonde leefstijl op school

We onderzoeken de mogelijkheid voor 
het opnieuw opstarten van peutergym, in 
samenwerking met de kinderdagverblijven. 

Gemeente, Sportstimulering 
Berg en Dal, 
kinderdagverblijven

Q1 2021
 Gezonde leefstijl op school

#INVENTARISEREN
 
ACTIELIJN 2: IN BEELD BRENGEN (VRAAG EN AANBOD)

Om sport en bewegen te stimuleren is het belangrijk dat de beoogde sporters bekend zijn met het aanbod van activiteiten, voorzieningen en mogelijkheden. 
Bij de sportvereniging maar ook in de openbare ruimte. Dit begint bij het inzichtelijk maken van de huidige en gewenste situatie, het in kaart brengen van 
huidige sportaanbod en de behoefte onder hen die we in beweging willen brengen. Zo leggen we de basis voor het (beter) afstemmen van vraag en aanbod. 

We maken inzichtelijk welke (kwetsbare) 
doelgroepen er binnen de gemeente Berg 
en Dal zijn (doelgroepanalyse).

Sportstimulering Berg en Dal, 
Uniek Sporten, gemeente, 
GGD, sociaal team

Q4 2020
 
Zichtbaarheid en vindbaarheid sportaanbod

 
Versterken samenwerking sport, 
onderwijs en zorg

We inventariseren bestaand sportaanbod 
voor kwetsbare doelgroepen op basis van 
doelgroepanalyse.

Sportstimulering Berg en 
Dal, sportaanbieders, Uniek 
Sporten

Q1 2021
 
Zichtbaarheid en vindbaarheid sportaanbod

We inventariseren (op basis van bestaande 
bronnen) de openbare sport- en 
speelplekken en de op locatie aanwezige 
voorzieningen en beweegmogelijkheden.

Gemeente, Kenniscentrum 
Sport en Bewegen

Q2 2021
 Uitdagende openbare ruimte

Samen met eindgebruikers brengen we de 
beweegbehoefte en knelpunten ten aanzien 
van openbare sport- en speelplekken in 
kaart.

Gemeente, Sportstimulering 
Berg en Dal

Q2/Q3 2021
 Uitdagende openbare ruimte

In samenspraak met sportaanbieders 
inventariseren we capaciteit en bezetting 
van sportaccommodaties.

Gemeente, sportaanbieders Q2 2021
 Multifunctionele sportlocaties



#ACTIELIJNEN
 ACTIELIJN 3: AANPAKKEN

Om sport en bewegen te stimuleren zullen we moeten aanpakken. Van het opzetten van nieuwe sportaanbod en het vernieuwen van de speelvoorzieningen 
om de hoek tot het toetsen van motorische vaardigheid en het ontwikkelen van een platform. De acties binnen deze actielijn zijn gericht op het aanpakken 
van geconstateerde knelpunten en het grijpen van geformuleerde kansen. 

Op basis van geïnventariseerde 
beweegmogelijkheden en -behoefte passen we 
sport- en speelplekken aan.

Gemeente Q3 2021
 Uitdagende openbare ruimte

We ontwikkelen een (interactieve) plattegrond 
met het sport-, speel- en beweegaanbod.

Sportstimulering Berg en 
Dal, gemeente

Q4 2021
 Uitdagende openbare ruimte

 
Zichtbaarheid en vindbaarheid sportaanbod

We plaatsen instructies/beweegtips bij sport- 
en speelvoorzieningen om de mogelijkheden 
optimaal te benutten.

Gemeente Q3 2021
 Uitdagende openbare ruimte

 
Zichtbaarheid en vindbaarheid sportaanbod

Om alledaags bewegen te stimuleren pakken we 
de geïnventariseerde knelpunten in de openbare 
ruimte aan.

Gemeente Q4 2021  Uitdagende openbare ruimte

We zetten nieuw sportaanbod op voor kwetsbare 
doelgroepen, op basis van inventarisatie en 
doelgroepanalyse.

Sportaanbieders, 
Sportstimulering Berg en 
Dal, Uniek Sporten

Q2/Q3 2021
 
Zichtbaarheid en vindbaarheid sportaanbod

#AANPAKKEN
 VERVOLG ACTIELIJN 3: AANPAKKEN

We ontwikkelen (of sluiten aan bij) een platform 
voor het communiceren en promoten van 
sportaanbod voor kwetsbare doelgroepen.

Sportstimulering Berg 
en Dal, gemeente, 
sportaanbieders, Uniek 
Sporten

Q4 2021
 
Zichtbaarheid en vindbaarheid sportaanbod

We zetten bestaande initiatieven en 
evenementen in voor het promoten van ons 
sportaanbod.

Sportaanbieders, 
maatschappelijke 
organisaties

Q4 2020 en verder
 
Zichtbaarheid en vindbaarheid sportaanbod

We voeren (twee)jaarlijks een toets voor 
motorische vaardigheid op scholen uit om de 
motorische vaardigheden van kinderen in kaart 
te brengen en veranderingen in niveau bij te 
houden.

Scholen, gemeente 2021 en verder
 Gezonde leefstijl op school

Op alle scholen er wordt ieder schooljaar, in 
samenspraak met de sportaanbieders, een 
sportagenda opgesteld waarop de voor dat jaar 
geplande sportclinics en -lessen staan.

Scholen, sportaanbieders 2021 en verder
 Clinics sportaanbieders in het onderwijs

 Gezonde leefstijl op school



#ACTIELIJNEN #ONTMOETEN
 
ACTIELIJN 4: ONTMOETEN EN LEREN

Door opleiding, ondersteuning en ontmoeting zetten we in op de kwaliteit van mensen en de kwaliteit van de sport. In een snel veranderend sportlandschap 
moeten we in deze kwaliteit blijven investeren. Door kennisbehoefte te inventariseren en waar mogelijk te bundelen kunnen we niet alleen samen nieuwe 
kennis opdoen maar kunnen we ook maximaal profiteren van elkaars ervaring. 

We inventariseren kennis- en 
scholingsbehoefte onder sportaanbieders 
en bij de sport betrokken organisaties 
(sportnetwerk).

Sportaanbieders, 
Sportstimulering Berg en 
Dal, Adviseur lokale sport

Q4 2020 en verder
 Ontwikkelen bestuurlijk en technisch kader

 Uitwisselen kennis, middelen en mensen

 
Versterken samenwerking sport, 
onderwijs en zorg

We koppelen onze kennis- en 
scholingsbehoefte aan services NOC*NSF.

Adviseur lokale sport Q4 2020 en verder
 Ontwikkelen bestuurlijk en technisch kader

 Uitwisselen kennis, middelen en mensen

We stemmen onze activiteiten op gebied van 
scholing en deskundigheidsbevordering af 
met aangrenzende gemeenten.

Adviseur lokale sport Q4 2020 en verder
 Ontwikkelen bestuurlijk en technisch kader

 Uitwisselen kennis, middelen en mensen

We stellen een gezamenlijke 
scholingsagenda op voor sportaanbieders 
om kennis op te doen en te delen.

Sportaanbieders, 
Sportstimulering Berg en 
Dal, Adviseur lokale sport

Q1 2021 en verder
 Ontwikkelen bestuurlijk en technisch kader

 Uitwisselen kennis, middelen en mensen

We agenderen netwerkbijeenkomsten voor 
sportaanbieders en overige stakeholders uit 
sportnetwerk en/of ketenaanpak.

Sportstimulering Berg 
en Dal, sportaanbieders, 
scholen, eerstelijnszorg

Q1 2021 en verder
 Uitwisselen kennis, middelen en mensen

 
Versterken samenwerking sport, 
onderwijs en zorg

 
VERVOLG ACTIELIJN 4: ONTMOETEN EN LEREN

Op basis van opgehaalde 
samenwerkingsbehoefte en -kansen zetten 
we een platform op voor het uitwisselen van 
kennis, ervaring en successen.

Sportstimulering Berg 
en Dal, gemeente, 
sportaanbieders

Q2/Q3 2021
 Uitwisselen kennis, middelen en mensen

 
Versterken samenwerking sport, 
onderwijs en zorg

Op scholen organiseren we jaarlijks 
voorlichting voor leerkrachten en ouders 
over het belang van een gezonde en actieve 
leefstijl.

Scholen, Sportstimulering
Berg en Dal, GGD

2021 en verder
 Gezonde leefstijl op school

Scholen wisselen structureel ervaringen uit 
over behaalde succes of ervaren valkuilen 
op gebied van gezonde voeding en bewegen 
in het onderwijs.

Scholen, GGD 2021 en verder
 Gezonde leefstijl op school

 Uitwisselen kennis, middelen en mensen

We betrekken sportaanbieders nauw(er) bij 
de organisatie en invulling van bijzondere 
schooldagen zoals een sportdag of de 
Koningsspelen.

Scholen, sportaanbieders 2021 en verder
 Clinics sportaanbieders in het onderwijs

 Gezonde leefstijl op school



OPENBARE EN UITDAGENDE SCHOOLPLEINEN
Scholen zijn vaak centraal in de wijk gelegen. Het bijbehorende schoolplein kan buiten schooltijd uitdaging en ontspanning 
bieden voor omwonende kinderen en jeugd. Om het schoolplein als openbare locatie voor sport en spel optimaal te benutten 
kijken we naar de inrichting en mogelijkheden van het plein. 

#TIP: Neem de (openbare) schoolpleinen mee in de inventarisatie van sport- en speelplekken in de buurt en bij het ophalen van 
sportbehoefte bij de eindgebruikers. 

ACTIEVE BETROKKENHEID OUDERS
Ouders en verzorgers zijn een rolmodel voor hun kinderen. Kinderen kijken tegen hen op en kopiëren gedrag. Om een actieve 
leefstijl bij kinderen te stimuleren is betrokkenheid en medewerking van ouders van groot belang. We willen hen betrekken, 
informeren, inspireren en uitrusten met de benodigde kennis om een positief rolmodel te zijn voor hun kinderen. 

#TIP: Betrek ouders bij de voorlichting en inspiratiesessies over gezonde leefstijl op school. Geef in deze sessies ook praktische 
tips voor thuis.

AANSTELLEN VAKDOCENTEN
Goed bewegingsonderwijs kan een positieve bijdrage leveren aan het voldoende en goed bewegen van kinderen. Een vakdocent 
is hierin een belangrijke schakel. Om een actieve leefstijl te stimuleren, motorische achterstand tegen te gaan en kinderen meer 
plezier te laten ervaren in bewegen streven we naar het aanstellen van vakdocenten voor het verzorgen van de gymlessen op 
onze basisscholen.

#TIP: Als het aanstellen van vakdocenten (nog) niet haalbaar is, kijk of je koppeling kunt maken met het onderwijs (CIOS, ALO, 
ROC, Han) voor de inzet van studenten. Zo geef je toch een impuls aan het bewegingsonderwijs. 

#STIPOPDEHORIZON
STIP OP DE HORIZON

Na het digitale Sportakkoordenspel lagen er 14 ambities op tafel. In dit sport- en beweegakkoord zijn acht ambities ondergebracht in actielijnen en uitgewerkt 
tot concrete acties. Voor de overige ambities is op dit moment nog onvoldoende draagvlak om deze gezamenlijk op te pakken of werd er prioriteit gegeven 
aan andere ambities. Maar deze afgevallen ambities zijn de dromen van organisaties die gedurende dit traject hebben meegedacht en meegewerkt. Zij geven 
richting aan sport en bewegen in de gemeente Berg en Dal. Ze zetten een stip op de horizon om samen naartoe te werken. Om recht te doen aan het proces en 
alle dromen vinden we het belangrijk dat ook de afgevallen ambities een plek krijgen in dit sport- en beweegakkoord. 

VERLAGEN FINANCIËLE BARRIÈRE
Het ontbreken van financiële mogelijkheden is een belangrijke reden om niet deel te nemen aan sport. Door deze barrière zo 
laag mogelijk te maken of, indien mogelijk, weg te nemen maken we sport en bewegen bereikbaar voor iedereen. Hierbij zal waar 
mogelijk aangesloten worden op reeds bestaande lokale of nationale regelingen en initiatieven.

#TIP: Onderzoek de mogelijkheden om aan te sluiten bij Jeugdfonds Sport & Cultuur en/of het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. 

ORGANISEREN EN/OF FACILITEREN VERVOER
Voor veel mensen is sport niet bereikbaar. Letterlijk. Goed en veilig vervoer van en naar de sportlocatie is een belangrijke 
voorwaarde om deel te kunnen nemen aan sport. Vooral voor kwetsbare doelgroepen zoals senioren en mensen met een 
beperking. Om de sport bereikbaar te maken voor iedereen kijken we naar hoe we dit vervoer kunnen organiseren en/of faciliteren. 

#TIP: Het organiseren van vervoer van en naar sportlocaties gaat de gemeentegrens over. Ga het gesprek aan met aangrenzende 
gemeenten voor een regionale aanpak.    

VINDEN EN BINDEN VAN VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter sportverenigingen. Maar in een samenleving die vergrijst en waarbij het eigen belang 
steeds meer op de voorgrond staat is het vinden en behouden van vrijwilligers voor veel sportaanbieders een grote uitdaging 
geworden. We bundelen kracht en gaan op een gestructureerde wijze op zoek naar extra handen om onze sportverenigingen te 
versterken. 

#TIP: Betrek de Adviseur Lokale Sport voor het inzetten van de services op het thema vrijwilligersbeleid.

#NETNIET



#PARTNERS
SAMEN VERDER

De partners laten met hun handtekening onder dit sport- beweegakkoord 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 sport- en beweegakkoord 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 sport- en beweegakkoord is een breed 
gedragen beweging waarin iedereen zich samen inzet voor een krachtige gemeente Berg en Dal.

PARTNERS

Onderstaande partijen hebben al aangegeven een bijdrage te willen leveren aan het uitwerken van in dit akkoord beschreven acties. Zij tekenen voor meer 
sport en bewegen in de gemeente Berg en Dal.

Mede mogelijk gemaakt door:

Gemeente Berg en Dal Kindcentrum Op de Horst Uniek Sporten Forte Welzijn

Sportstimulering Berg en Dal De Treffers Switch ‘87

GGD Gelderland-Zuid

Pluryn

In beweging SPO Condor

Forte Welzijn

Gemeente Berg en Dal Gezamenlijke sportbonden, NOC*NSF 
en NL Actief

Stichting Zeven voor Leven

• De Treffers
• Forte Welzijn
• Gemeente Berg en Dal
• Gezamenlijke sportbonden, NOC*NSF  

en NL Actief
• GGD Gelderland-Zuid
• In Beweging

• Kindcentrum Op de Horst
• Pluryn
• SPO Condor
• Sportstimulering Berg en Dal
• Stichting Zeven voor Leven
• Switch ‘87
• Uniek Sporten
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