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Voorbeschouwing

• Rond de 45 enthousiaste spelers aanwezig.

• Vertegenwoordiging vanuit: sportaanbieders, 

maatschappelijke organisaties, onderwijs en gemeente.

• Te gast bij Friesland College (CIOS) te Leeuwarden

• Aan de slag in 4 werkgroepen; 

• Gezond Opgroeien

• Inclusief sporten en bewegen

• Vitale sport- en beweegaanbieders

• Bewegen in de openbare ruimte

• Doel van de avond; activiteiten benoemen die bijdragen 

aan het behalen van de geformuleerde doelen en 

ambities.



Uitgangspunten



De wedstrijd

• Vaststellen van geformuleerde doelen en ambities

• Per pijler formuleren van maatregelen, initiatieven, 

activiteiten die bijdragen in het bereiken van onze 

ambities en doelstellingen.



Gezond Opgroeien

Ambitie

Voor inwoners van de gemeente Leeuwarden tot 24 jaar is er altijd een mogelijkheid om 

(onder begeleiding van beweeg professionals) veelzijdig te bewegen en is een gezonde 
keuze voorhanden, waardoor gezond opgroeien vanzelfsprekend is.

Doelstellingen

 Alle scholen, kinderopvangorganisaties en IKC’s handelen in de geest van de gezonde 

school.

 Kinderen in de leeftijd van 0 tot 24 jaar groeien op met veelzijdig bewegen.

 Alle (opvoeders van) kinderen van -9 tot 24 zien het belang van gezond opgroeien en 

weten hier naar te handelen.

 Kinderen in de leeftijd 0 tot 24 jaar zijn minimaal 2 uur per dag (in de gelegenheid om op 

een veilige en uitdagende manier) buiten te bewegen als onderdeel van een gezonde 

leefstijl.

 Alle kinderen van 0 tot 16 jaar komen minimaal 3 keer per week een beweegspecialist 

tegen.

 Alle kinderen kunnen zich op een plezierige manier sociaal emotioneel ontwikkelen 

binnen een veilig sportklimaat onder begeleiding van een beweegspecialist.



Wat gaan we doen? Prioriteit, hoe
en wie?

Aansluiten bij bestaande campagnes “Gezonde Leefstijl” en deze bij de verschillende organisaties onder de 
aandacht brengen. Denk hierbij aan de campagne Drink Water, 20-20-2 en de “Week van de gezonde 
jeugd”.
Het stimuleren van verschillende leefstijlprogramma’s op de scholen;
- Daily Mile
- Gezonde voeding (EU schoolfruit)
- I run to be fit

Samenwerking tussen sport, onderwijs, kinderopvang, CJG, JGZ, buurtsportcoaches etc opzetten
 Elkaar beter leren kennen binnen de sport zelf of in de lokale omgeving
 Lokale samenwerking versterken (uitwisseling)
 Samenwerking tussen onderwijs, maatschappelijke organisaties en sportaanbieders versterken
 Delen van goede ervaringen/projecten

Stimuleren van sport- en beweegplan op alle IKC’s (in ontwikkeling) als onderdeel van een gezonde leefstijl

De omgeving zo inrichten dat fietsen en/of lopen naar school gestimuleerd wordt. Aansluiten bij de 
omgevingsvisie van de gemeente

Stimuleren van komst vakleerkrachten op alle scholen

Monitoring beweegvaardigheden op iedere basisschool (bv middels MQ scan)

Sportaanbieders hebben aandacht voor de brede ontwikkeling van het jonge kind (ASM), en nemen dit 
mee in het aanbod.

Ontwikkelen naschools sportkennismakingsprogramma’s /naschools aanbod voor jongste jeugd en 
jongeren (beweegcarrousel)



Inclusief sporten en bewegen

Ambitie

Bewegen en sport is voor iedereen toegankelijk. Hierbij met extra aandacht 

voor mensen met een minimuminkomen, mensen met een beperking, ouderen 

of andere specifieke doelgroepen. Een leven lang plezier beleven aan sport en 

bewegen staat centraal.

Doelstellingen

• De verschillende organisaties weten elkaar te vinden, werken naar behoefte 

samen en zorgen ervoor dat vraag een aanbod goed op elkaar aansluit 

• Voldoende deskundige ondersteuning voor specifieke doelgroepen vanuit 

organisaties en verenigingen

• De randvoorwaarden voor inclusief sporten en bewegen zijn verbeterd. Hierbij 

rekening houdend met de volgende onderdelen:

• sociale toegankelijkheid: iedereen voelt zich welkom in de sport. 

• praktische toegankelijkheid van accommodaties en de (beweegvriendelijke) 

omgeving

• financiële toegankelijkheid; waar financiële drempels bestaan deze zoveel 

mogelijk weg te nemen.



Wat gaan we doen? Prioriteit, hoe en wie?

Updaten van het huidige sport- en beweegaanbod op de website van Uniek Sporten. 

Verschillende organisaties (op wijkniveau) weten elkaar te vinden en de samenwerking wordt 
gestimuleerd.
Trainingen en/of cursussen organiseren ter ondersteuning van vrijwilligers/kader m.b.t. de 
kwetsbare doelgroep(en)
Jeugd laten opgroeien met het thema inclusief sporten (bv (S)cool on Wheels etc.) 

Inzetten op regionale samenwerking op het gebied van inclusief sporten en bewegen

Buurtsportcoaches kunnen sportaanbieders en/of maatschappelijke organisaties
ondersteunen bij het opzetten van (divers en laagdrempelig) aanbod voor kwetsbare groepen
Sportaanbieders enthousiasmeren om de kwetsbare doelgroep een volwaardige plek te
geven binnen de organisatie
Aansluiten bij provinciale campagnes en netwerkbijeenkomsten

Het vergroten van het aanbod (denk hierbij aan bv Walking Sports)

Vergroten bekendheid van het Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Onderzoek naar de mogelijkheid van een Volwassenenfonds 

Verbinding zoeken met andere initiatieven op het gebied van inclusief sporten en bewegen
- inclusieagenda van de gemeente Leeuwarden
- Goede initiatieven delen om elkaar te inspireren en enthousiasmeren



Vitale sport- en beweegaanbieders

Ambitie

Sport- en beweegaanbieders toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen 

voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Hierbij staat samenwerken en 

verbinden centraal

Doelstellingen

• Samenwerking tussen sportaanbieders onderling en maatschappelijke organisaties 

in een dorp/wijk) bevorderen

• Het vergroten van de professionaliteit en  maatschappelijk ondernemerschap bij 

sportaanbieders 

• Stimuleren van programma’s voor het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid bij de 

sportclub

• Het begeleide van sportclubs bij de ontwikkeling naar een vitale en/of open club. Met 

aandacht voor bestuurlijk en technisch kader.



Wat gaan we doen? Prioriteit, hoe en
wie?

Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden sport- en beweegaanbieders op basis van 
kern en/of sporttak (mogelijk uitbreiden met andere partijen zoals bedrijven en 
zorgverzekeraars)

Stimuleren en ondersteunen van besturen en (technisch)kader door middel van 
bijscholingen en opleidingen 
Organiseren cursussen, workshops en trajectbegeleiding (eerste onderwerp; 
Vrijwilligersbeleid)
Realiseren van passend en vernieuwend aanbod bij sport- en beweegaanbieders. (voor 
bv kwetsbare doelgroepen zoals mensen met beperking, senioren etc.)

Onderzoek mogelijkheid tot gezamenlijk/of aangepast lidmaatschap (en evt
multisportvereniging)
Bieden van passende verenigingsondersteuning en stimuleren/ondersteunen bij 
visieontwikkeling
verenigingen
Multifunctionele inzetbaarheid sportparken stimuleren

Inzetten op passende ondersteuning om te komen tot een toekomstbestendige en vitale 
vereniging



Bewegen in de openbare ruimte

Ambitie

In 2030 heeft iedereen in de gemeente Leeuwarden de mogelijkheid om op 

zijn/haar manier te bewegen in een veilige, beweegvriendelijke en uitdagende 

openbare ruimte. 

Doelstellingen

• De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de leefomgeving in de wijken en dorpen 

wordt verhoogd.

• Sportaccommodaties worden ingezet als beweegvriendelijke openbare ruimte en 

andersom. 

• Goede afstemming en samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij de 

inrichting en ontwikkeling van de beweegomgeving (met extra aandacht voor de 

activering)  



Wat gaan we doen? Prioriteit, hoe en
wie?

De verschillende organisaties in de wijk stimuleren en ondersteunen om meer gebruik te 
maken van de openbare ruimte.
De openbare ruimte (inclusief de openbare sportaccommodaties) inrichten, dat deze 
bewegen en spelen stimuleert en de creativiteit prikkelt. Aansluiten bij de omgevingsvisie
De openbare ruimte zo inrichten, dat deze voor alle doelgroepen toegankelijk is. Aansluiten 
bij de Taskforce Inclusie
Goede voorbeelden delen ter inspiratie (denk hierbij aan beweegroutes en beweegparken)

Multifunctionele inzetbaarheid (openstellen) van sportaccommodaties en schoolpleinen 
vergroten. 



Teams

Gezond Opgroeien

Inclusief sporten en bewegen



Teams

Beweegvriendelijke omgeving

Vitale sport- en beweegaanbieders



Vervolg

• Werkconferentie voor spelers en supporters organiseren 

• Datum: 11 februari 2020

• Tijdstip: 19:00 – 21.30 uur (inloop vanaf 18:45 uur) 

• Locatie: Sporthal Nylan, Middelzeelaan 18 te Leeuwarden

• Aan supporters laten zien wat er tot nu toe is gebeurd

• Supporters en spelers maken Sportakkoord compleet


