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Voorbeschouwing
• Rond de 30 enthousiaste spelers aanwezig.

• Vertegenwoordiging vanuit: sportaanbieders, 

maatschappelijke organisaties, onderwijs en gemeente.

• Aan de slag in 4 werkgroepen; 

• Gezond Opgroeien

• Inclusief sporten en bewegen

• Vitale sport- en beweegaanbieders

• Beweegvriendelijke omgeving

Doel van de avond; doelen en ambitie per thema bepalen.



Uitgangspunten



De wedstrijd

• Kennismaken – wie is wie en wat is je motivatie om aan te 

sluiten bij het thema?

• Wat verstaan we onder het thema?

• Brainstorm per thema over waar behoefte aan is in Leeuwarden



• Clusteren van soortgelijke ideeën

• Formuleren van doelstellingen en ambitie per thema

De wedstrijd





Resultaten
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 in 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 komen minimaal 2 keer per week een beweegspecialist tegen. 

• Alle kinderen kunnen zich op een plezierige sociaal emotioneel ontwikkelen binnen een 

veilig sportklimaat ** onder begeleiding van een beweegspecialist.
** onder begeleiding van een beweegspecialist.

Binnen een wijk/dorp weten verschillende organisaties elkaar te vinden, werken naar behoefte samen en zorgen ervoor dat sport en bewegen toegankelijk wordt/blijft* ouders, 

leerkrachten, pedagogische medewerkers, verenigingen,….

** pedagogisch goed onderlegd, begeleiders met een VOG, met plezier,…



Resultaten
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.



Resultaten
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.



Resultaten
Beweegvriendelijke omgeving

Ambitie
Iedereen heeft 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. 

• Aansluiten bij de omgevingsvisie d.m.v. evt. aanpassingen, zodat er goede 

afstemming ontstaat tussen gemeente en locatie over beweegplekken om activering 

te verhogen. 



Teams

Gezond Opgroeien

Inclusief sporten en bewegen



Teams

Beweegvriendelijke omgeving

Vitale sport- en beweegaanbieders



Vervolg

• 12 december werksessie 2

• Locatie: Friesland College, (Polaris gebouw), Julialaan 99 te Leeuwarden. 

• Tijdstip: 18.45 uur inloop. Start om 19.00 uur.

• Per thema een vervolg geven aan ambitie en doelstellingen.

• Dit doen we door maatregelen en acties te benoemen


