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Eén van de voorwaarden daarvoor is dat elke 
inwoner, van jong tot oud, mee moet kunnen 
doen. Ook op het gebied van sport en bewegen. 
Dit moet betaalbaar, bereikbaar en veilig zijn.  
Om dit doel te bereiken is het voor de gemeente 
van groot belang samen te werken met partijen 
en organisaties in Ooststellingwerf. De gemeente 
Ooststellingwerf heeft samen met Stichting 
Comprix, Stichting Scala, Omnisportvereniging sv 
Donkerbroek en Stichting zwembad Haulewelle 
de intentieverklaring getekend om in navolging 
van het Nationaal Sportakkoord een Lokaal 
sportakkoord op te gaan stellen.  
Het startsein hiervoor is in januari 2020 gegeven 
in Donkerbroek, waar verschillende lokale 
(sport) organisaties bij aanwezig waren. Daar zijn 
de eerste plannen gemaakt om tot dit Lokaal 
sportakkoord te komen. In de vervolggesprekken 
en in interviews met verschillende organisaties 
en verenigingen werd duidelijk dat er in 
Ooststellingwerf al veel is waar we op voort 
kunnen bouwen. Ook werd vastgesteld dat er 
nog voldoende mogelijkheden/ kansen zijn voor 
verbetering. 

Qua thema’s werd er hier een stevig voorschot 
genomen op het akkoord dat er nu ligt.  
Dit akkoord is een akkoord op hoofdlijnen, 
hoofdlijnen die in de komende twee en een half 
jaar verder uitgewerkt kunnen worden tot de 
juiste acties en interventies. Dit uitwerken zal 
vanzelfsprekend gebeuren in nauwe samenhang 
met het uitvoeringsplan van de Buurtsport en de 
verdere uitwerking van de visie op het Sociaal 
Domein.

Dit is een bijzonder Lokaal sportakkoord. 
Bijzonder, omdat we het sportakkoord in heel 
korte tijd met elkaar – inwoners, sport-, zorg- en 
welzijnsorganisaties en het onderwijs – hebben 
weten te maken. Bijzonder, omdat we door de 
maatregelen tegen verdere verspreiding van het 
coronavirus op dit moment in uitzonderlijke 

tijden leven met elkaar. Het is hierdoor nog 
onzeker hoe de komende maanden gaan verlopen. 
Laten we met elkaar de schouders eronder zetten 
en verder aan de slag gaan met dit sportakkoord. 
Uiteraard in een tempo en op een manier die 
passend is bij de omstandigheden. 

Wij danken iedereen die al een bijdrage heeft 
geleverd en roepen andere sport-, zorg- en 
welzijnsorganisaties, het onderwijs en inwoners 
op om aan te haken bij de plannen die worden 
ontwikkeld. Dit sportakkoord biedt kansen voor 
alle sportaanbieders in onze mooie gemeente, 
maar ook voor het onderwijs, de zorg en welzijn. 

Kansen voor ontwikkeling, vitaliteit, samenwerking, 
innovatie en verbinding. Laten we die kansen 
samen met elkaar verzilveren. Als gemeente 
blijven we dit proces ondersteunen en moedigen 
we de werkgroepen aan dit werk voort te zetten. 
De gemeente zal als sponsor en supporter 
deelnemen aan dit proces in de komende jaren.

Dank aan iedereen die kritisch maar vooral 
enthousiast heeft meegedacht bij de 
totstandkoming van dit Lokaal sportakkoord en 
Bewegen Ooststellingwerf.

Wethouder Sport
Esther Verhagen

Een gezonder, sportiever en gelukkiger 
Ooststellingwerf.  Dat is het doel van de 
gemeente. Een vitaal Ooststellingwerf.
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In bijlage 3 staan verschillende 
algemene fysieke en 
demografische gegevens van 
Ooststellingwerf. De Waarde cup 
(bijlage 3) laat een vergelijking 
zien tussen de rest van Nederland 
en onze gemeente. Uit deze 
gegevens en de informatie die we 
kunnen halen uit bronnen zoals 
de GGD en de diverse gesprekken 
zoals in het kader van “Visie op 
Samenleven” komen we tot de 
volgende conclusies:

Het sportakkoord: 
wat en waarom
In juni 2018 is het Nationaal sportakkoord gesloten. Een initiatief van het ministerie van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) om een extra impuls te geven aan de lokale sport voor de 
jaren 2020 en 2021. Dit initiatief is inmiddels verlengd tot en met 2022. Om het sportakkoord richting 
te geven is landelijk gekozen voor zes ambities.

Inclusief sporten 
& bewegen
De ambitie is dat iedere 
Nederlander een leven lang 
plezier kan beleven aan 
sporten en bewegen.

Positieve 
sportcultuur
Sporten moet leuk zijn, 
veilig, eerlijk en zorgeloos. 
Daar zorgen we met elkaar 
voor. Plezier in sport is het 
fundament voor een leven 
lang sporten.

Van jongs af 
aan vaardig in 
bewegen
Een leven lang sporten en 
bewegen begint bij de jeugd. 
We zien dat kinderen steeds 
minder bewegen en dat 
hun motorische vaardigheid 
steeds verder achteruitgaat.

Topsport die 
inspireert
Nederlandse 
topsportprestaties en 
topevenementen vormen 
een cruciale inspiratie voor 
de verenigende waarde van 
sport.

Duurzame sport
infrastructuur
Om met zijn allen een leven 
lang te kunnen sporten en 
bewegen, is een functionele, 
goede en duurzame 
sportinfrastructuur nodig.

Vitale sport-en 
beweegaanbieders
We willen aanbieders 
van sport en bewegen 
toekomstbestendig maken 
zodat sport en bewegen voor 
iedereen toegankelijk en 
bereikbaar blijft.

In dit document leest u de hoofdlijnen van het Lokaal sportakkoord, twee en een half jaar verder uitgewerkt kunnen 
worden tot de juiste acties en interventies. Dit uitwerken zal vanzelfsprekend gebeuren in nauwe samenhang met 
het uitvoeringsplan van de Buurtsport en de verdere uitwerking van de Visie op het Sociaal Domein.

Ooststellingwerf 
In Beeld

In vergelijking met Nederland 
zien we dat er in Ooststellingwerf 
veel meer gewandeld wordt 
(46,7% tegen 37%), dat er 
meer sportaccommodaties 
zijn (34,1 tegen 21,1) en dat 
de tevredenheid over de 
beweegvriendelijkheid van de 
omgeving groter is (3,6 tegen 2,6). 
Wat we echter ook zien is dat 
men veel meer dan gemiddeld 
aangeeft dat men zich geen 
sporter voelt. Men kwalificeert 
zichzelf veelal als niet-sporter 
(57% tegen 48,7%). En met 30,2% 
van de inwoners die lid zijn van 

een sportvereniging is er dus nog 
een wereld te winnen qua sport- 
en beweegdeelname.

De omgeving leent zich hiervoor 
en de verenigingen en andere 
sportaanbieders binden graag 
nieuwe leden aan zich. Binnen 
de drie gekozen thema’s gaan we 
hieraan werken in de komende 
2,5 jaar. Door de recente 
verlenging van de regeling van 
het Sport Akkoord kunnen we 
ook in 2022 zorgen voor een 
impuls binnen onze gemeente.

We kennen 
relatief veel inwoners
 met lage inkomens 

(10,5% t.o.v. 
7,8% landelijk)

Er is sprake van enige 
vergrijzing van onze 

bevolking (in 2025 is 30% 
ouder dan 65, dit is 
meer dan landelijk 

gemiddeld)

62% 
is tevreden over de 
aanwezigheid van 

sportvoorzieningen, 
maar dit verschilt sterk 

per dorp.

30%
 van de inwoners geeft 

aan dat de fysieke gezondheid 
(bewegen) een belemmering 
vormt om mee te doen in de 

samenleving. Dit verschilt ook 
weer per dorp.

52% 
van de inwoners 
boven de 12 jaar 

heeft overgewicht.

24%
 van de 

inwoners 
rookt.

21% 
van de jongeren

 in de leeftijd van 12-18 
jaar is in de afgelopen 
4 weken aangeschoten 

of dronken geweest.

55% 
van de kinderen 

loopt of fietst 
naar school.

64% 
van de inwoners is betrokken

 in het verenigingsleven in 
onze gemeente. Hiervan is 

52% dat bij een 
sportvereniging.
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Wat we hieruit kunnen leren en meenemen is 
de samenwerking tussen disciplines. Over de 
schutting kijken en het gesprek aangaan. Ook het 
voorzetten en uitbouwen van de inzet van mbo- 
en hbo-stagiaires vanuit verschillende leerjaren 
en studierichtingen; contact onderhouden met 
verenigingen en lokale sportaanbieders, en 
intervisietrajecten voor andere disciplines bieden 
ruimte om deze doelen te behalen. De inzet van 
sport en bewegen bij het motiveren van deelnemers 
om de maatschappelijke ladder te beklimmen 
laat goede resultaten zien. Hierin kunnen 
sportaanbieders een mooie rol spelen.

Daarnaast kent Ooststellingwerf diverse 
lokale initiatieven, samenwerkingsverbanden, 
evenementen en activiteiten. 

Start
Op 9 december 2019 heeft er een startgesprek 
plaatsgevonden met de initiatiefnemers uit 
Opsterland en Ooststellingwerf. Het initiatief 
voor het Lokaal sportakkoord Ooststellingwerf 
is genomen door Scala, Comprix, Omni 
vereniging SV Donkerbroek, de gemeente en 
Zwembad Haulewelle. Vanwege de verschillende 
achtergronden van de twee gemeenten als het 
gaat om sport- en bewegen, is besloten het 
vervolgtraject voor de twee gemeenten separaat 
van elkaar op te zetten.

Op 3 februari 2020 was de START-bijeenkomst. 
Hier zijn alle organisaties voor sport, onderwijs, 
welzijn en zorg voor uitgenodigd. Tijdens deze 
startbijeenkomst zijn ruim 60 mensen door 
de sportformateur André Kasel persoonlijk 
geïnformeerd over het sportakkoord. Wat het doel 
is de gedachtegang van landelijk naar regionaal is 
gegaan.

De deelnemers hebben interactief gewerkt aan 
een eerste verkenning van de zes thema’s van het 
Nationaal Sportakkoord. En zich beziggehouden 
met de vragen ‘Wat speelt er in Ooststellingwerf?’ 
en ‘Welke kansen en welke bedreigingen zien 
wij?’ Met deze opbrengst aan de hand van het 
sportakkoordenspel werden de belangrijkste 
thema’s inzichtelijk.

Verdieping
De aanwezigen van de startbijeenkomst en 
ook andere geïnteresseerden zijn vervolgens 
uitgenodigd voor een verdiepingsbijeenkomst. 
Tijdens deze bijeenkomst op 10 maart 2020 
hebben 23 aanwezigen in een actieve werkvorm 
gekeken naar welke landelijke thema’s prioriteit 
hebben voor gemeente Ooststellingwerf.

Er is een voorkeur uitgesproken om tenminste 
drie thema’s actief met elkaar op te pakken:

1.  Van jongs af aan vaardig in bewegen
2.  Vitale sport- en beweegaanbieders
3.  Inclusief sporten en bewegen

Hiervoor zijn in de tweede sessie diverse 
actiepunten benoemd bij de verschillende 
probleemstellingen en oplossingsrichtingen uit 
de eerste sessie op 3 februari. Mindmaps werden 
aangevuld, gepresenteerd en besproken.Naast 
deze inhoud kwam ook de organisatie van het 
vervolg aan de orde.

Rollen binnen de werkgroep
De “vereniging van het sportakkoord” gaat daar 
een belangrijke rol in spelen. Te beginnen met 
de uitwerking binnen de spelersgroepen van 
de 3 thema’s. Met name het afwegen van de 
verschillende benoemde actiepunten. Ook het 
bestuur heeft een belangrijke rol in het tot stand 
komen van het sportakkoord te monitoren en de 
regie te voeren over de financiële middelen.

In dit proces zijn er verschillende rollen die 
ingevuld moeten worden, hierin onderscheiden 
we de rollen speler, aanvoerder, supporter, 
sponsor en bestuur. Wie pakt wat op en wanneer 
is het klaar? Wat mag het kosten en hoe meten we 
of we succesvol zijn? Wanneer evalueren we en 
vieren we ons succes?

•   Als speler ben je actief in de werkgroep.  
Door mee te praten in de werkgroep beslis 
je over welke activiteiten en ondersteuning 
worden ingezet. Je zorgt ervoor dat er 
uitvoerders komen en deelt het met de 
achterban. Je bent betrokken bij de organisatie 
van de uitvoering en gedurende het proces 
houd je vinger aan de pols. Met de kennis die je 
daarmee opdoet evalueer je aan het einde van 
het jaar de inzet en kom je met een (verbeterd) 
voorstel voor 2021. De resultaten vieren we! 
Vervolgens herhaalt het proces zich en aan het 
eind van 2021 wordt de balans opgemaakt ten 
gunste van 2022. Wat werkt en gaan we mee 
door? Wat laten we gaan?

•   De aanvoerder is de “linking pin” naar de andere 
werkgroepen en het bestuur. Hij of zij neemt 
ook het initiatief voor bijeenkomsten van de 
spelers en houdt de rode draad vast voor de 
opdracht van deze spelersgroep. Samen met de 
andere aanvoerders vormt hij/zij de kerngroep 
van het sportakkoord.

•   Als supporter ondersteun je de werkgroep door 
snel op vragen en suggesties te reageren.  
Door hen ook met raad en daad bij te staan en 
je je betrokkenheid duidelijk laat zien. Dit doe 
je onder andere door je achterban te informeren 
en draagvlak te creëren binnen en buiten je 
organisatie.

•   Wie wil dit onderwerp sponsoren? 
Ondersteuning in geld, uren of andere middelen 
gaat helpen om de doelstellingen eerder en 
beter te bereiken. De uitwerking van interventies 
die gekozen zijn hebben uitvoerders nodig 
en soms is daar extra geld of inzet voor nodig. 
Elke speler en supporter kan ook sponsor 
worden/zijn. Het aanhalen en meebrengen 
van andere sponsoren is een extra mooie 
karaktereigenschap van de sponsor!

•   En tot slot is deze vereniging van sportieve 
mensen niet compleet zonder een bestuur. Het 
bestuur houdt overzicht over het geheel en is 
een klankbord voor de spelersgroepen. Niet 
zo zeer bepalend, maar wel richtinggevend en 
faciliterend. Mocht het zo zijn dat er ergens 
geen consensus over bereikt wordt dan heeft 

Het lokale proces: 
start-verdieping-finish

Binnen de gemeente Ooststellingwerf starten 
we niet op 0. Er is onder andere een sport- en 
beweegbeleid, een daaruit voortvloeiend 
uitvoeringsplan van de buurtsportcoaches en een 
verkort jaarverslag (In Vogelvlucht) van Stichting 
Scala waarin beschreven staat wie er allemaal 
in beweging zijn gebracht en met gebruik van 
welke middelen. Ook wordt hier gesproken 
over gestelde doelen, de status en de verwachte 
haalbaarheid van deze doelen. De thema’s uit dit 
sportakkoord sluiten hier naadloos bij aan.
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het bestuur de beslissende stem. Per seizoen 
komt het bestuur 2 tot 3 keer bij elkaar en 
laten zich dan bijpraten door de aanvoerders /
beleidsmedewerker Sport en Bewegen.

Zoals gezegd, rollen kunnen wisselen, spelers 
kunnen veranderen en alle rollen kunnen ook 
samenkomen in één organisatie. Dus meerdere 
afgevaardigden van één organisatie.

Finish
Het initiatief voor het Lokaal sportakkoord 
Ooststellingwerf is genomen door Scala, Comprix, 
Omni vereniging SV Donkerbroek, de gemeente 
en Zwembad Haulewelle. In de hierop volgende 
bijeenkomsten zijn er al veel extra organisaties 
aangesloten en is de lijn verder uitgezet. Nu is 
het tijd om concreet te worden en dat begint bij 
het formeren van de teams. In die samenwerking 
draagt ieder op zijn of haar manier een steentje 
bij en komen we de komende 3 jaar (tot en met 
2022) tot een fitter en gezonder Ooststellingwerf!

Tijdlijn
En samenwerking zien we ook aan de voorkant. 
Een lokaal Sport- en Beweeg Akkoord 
staat natuurlijk niet op zichzelf. Op allerlei 
maatschappelijke fronten wordt er in 
Ooststellingwerf gezocht naar de ingrediënten 
voor een beter leefklimaat, meer inclusief, 
minder eenzaamheid en armoede. Hierin zijn 
bijvoorbeeld het Preventie Akkoord en de 
gesprekken gemeente breed in het kader van  
de Visie op Samenleven te noemen.

Door ook de inzichten van deze gesprekken en 
onderzoeken mee te nemen in de rode lijn van 
het Sport-en Beweeg Akkoord krijgen we meer 
integraliteit, passen de intenties van verschillende 
acties beter bij elkaar en kunnen we efficiënter 
met beschikbare middelen omgaan.

In de AMBITIES zoals in het proces van het 
Sport- en Beweeg Akkoord naar voren gekomen 
gaan we die linken leggen en zullen er dus 
ook ingrediënten uit die andere processen 
opgenomen worden.

In mei 2020 is het eerste concept “Lokaal 
sportakkoord in hoofdlijnen” gemaild aan alle 
betrokken partijen aanwezig bij (één van de) 
bijeenkomsten en andere geïnteresseerden en 
betrokkenen. Aansluitend is er met een groot 
deel van deze personen telefonisch contact 
geweest. Het fysiek bijeenkomen met elkaar 
was helaas vanaf medio maart geen optie 
meer als gevolg van de corona (zie ook het 
hoofdstuk Coronavirus). Uit deze, overigens 
plezierige en openhartige telefonische 
contacten blijkt dat men enthousiast is.  
Maar ook is het nog wel even zoeken naar de 
verwachtingen (veel informatie en in werken 
in verschillende samenstellingen maakte 

het niet altijd even helder). Het gros van de 
aanwezigen was veelal bij één van de twee 
sessies aanwezig. Ook de verenigingen zelf 
kwamen de laatste maanden niet meer bijéén 
en hadden het, logisch, erg druk om de eigen 
werkzaamheden, het gezin de/of vereniging 
overeind te houden. De “nieuwe omgeving” 
waarin wij met elkaar verkeren legt in deze tijd 
een grote druk op velen. Een aantal personen 
heeft aangegeven kans te zien een actieve rol 
in een werkgroep te willen vervullen. Het gros 
geeft aan graag op de hoogte gehouden te 
worden maar zien geen kans eigen tijd in het 
project te kunnen stoppen.

Een aantal 
personen heeft 
aangegeven 
kans te zien een 
actieve rol in een 
werkgroep te 
willen vervullen.



LOKAAL SPORT- EN BEWEEGAKKOORD  OOSTSTELLINGWERF 13

Wie werken 
hieraan:

Vanuit de 6 landelijke ambities is er gekeken 
naar de situatie in Ooststellingwerf en zijn 
we tot de conclusie gekomen dat we op 3 van 
deze thema’s in gaan zetten. Deze 3 thema’s 
zijn de AMBITIES van Ooststellingwerf die 
we de komende jaren invulling gaan geven. 
Wie en volgens welke weg beschrijven we in 
de navolgende uitwerking:

Ambities 
Ooststellingwerf

Aanvoerder:
vacature

Spelers:
Korfbalver. Lintjo Oldeberkoop

Vertegenwoordiger 
peuterspeelzaalgroepen

Kinderopvang Voor Dag en Dou
Kinderopvang Flexkids

Buurtsport

Supporters:
CSG Liudger

Van jongs af aan 
vaardig in bewegen

Van jongs af aan vaardig in bewegen

Vitale sport en beweegaanbieders

Inclusief Sport en bewegen
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→   Jong beginnen 
We kunnen inzetten in op de Boekstartkoffer en 
onderzoeken of we de allerkleinsten 10x gratis 
peutergym kunnen geven. Op sportclubs en via 
sportaanbieders bieden we ze kaboutervoetbal 
en kangoeroe korfbal. Ook andere verenigingen 
helpen we met een soortgelijk aanbod voor 
de allerkleinsten. Om nog meer kinderen in 
beweging te krijgen organiseren we clinics voor 
peuters en kleuters.

→   Ouderbetrokkenheid vergroten 
We sluiten aan bij landelijke interventies die 
een oproep doen aan ouders. Door hier een 
lokale tint aan te geven gaan we bewustwording 
creëren zodat het bewegende kind beter 
tot zijn recht komt. Ook organiseren we 
ouderbijeenkomsten om hieraan bij te dragen.

→    Uitdagende speelaccommodaties 
Hierbij denken we in de eerste plaats aan 
het beweegvriendelijker maken van alle 
speelpleinen (scholen), maar ook aan het 
plaatsen van uitdagende speeltoestellen in de 
openbare ruimte (o.a. speelkunst).

→      Vakleerkrachten nemen de kop 
Het onderwijs vormt de ideale plek om kinderen 
van jongs af vaardiger in bewegen te maken. 
Afwisselend en goed bewegingsonderwijs vanaf 
de eerste groepen waarin een professional op 
het gebied van bewegen het voortouw zou 
kunnen nemen. Vervolgens komt er ook ruimte 
voor meer sport op de basisscholen, wellicht 
gegeven door kundige vrijwilligers van de 
verenigingen. 

Pilot: Met 2 scholen van Comprix zijn we in 
gesprek om de haalbaarheid van het project 
“bewegingsonderwijs” op te starten. Het kan een 
optie zijn om bij aan te sluiten. Aan de inhoud 
van het plan wordt nog gewerkt.

 
→  Alle kinderen sporten 

We onderzoeken of we alle kinderen bereiken. 
En zo niet, dan zorgen we voor oplossingen. 
Hierbij kijken we vooral naar groepen kinderen 
die nu minder meedoen aan sportactiviteiten. 
Bijvoorbeeld nieuwkomers, kinderen in armoede, 
kinderen met overgewicht en kinderen met een 
beperking. De werkgroep zoekt de verbinding 
met de werkgroep ‘Inclusief sporten en bewegen’. 
 
Welke middelen kunnen hiervoor inzetten?  
Dit hoofdstuk vormt een onderdeel van de 
uitvoering van de werkgroep.

Voorbeelden:

Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend 
geworden in het dagelijks leven van kinderen. 
Onderzoekers stelden in 2016 vast dat de 
meeste kinderen van 4 tot 11 jaar maar drie tot 
zeven uur per week buiten spelen en dat de 
bewegingsvaardigheid van kinderen minder is 
dan in 2006. De oorzaken daarvan zijn onder 
andere: digitalisering, verstedelijking en te 
weinig veilige speelplekken. Maar ook de 
terughoudende en voorzichtige houding van 
veel ouders en verzorgers bij het buitenspelen 
speelt een rol.

In Ooststellingwerf zijn we trots op: 
•  Onze vrijwilligers.
•   Dat er binnen het onderwijs aandacht is voor 

bewegen.
•  Onze beweegvriendelijke omgeving.

Van jongs af aan vaardig in bewegen 
Dit gaan we bewerkstelligen door in eerste 
instantie bij de allerjongsten de prioriteit te leggen. 
Aangezien we daar nog het meeste effect kunnen 
bereiken is dat een logisch besluit. De groep 2 tot 
6-jarigen gaan we als eerste beter laten bewegen 
door hun van jongs af aan. Zowel op school als 
op de club, met verschillende beweegvormen in 
aanraking te laten komen.

Wat gaan we bereiken?:
In de komende 3 jaar streven we er naar dat alle 
kinderen van Ooststellingwerf vaardiger worden 
in bewegen en daardoor meer plezier hebben in 
sporten.

Voor wie zetten we ons in?
•   Voor de kinderen van 2 tot 6 jaar, voorschools en 

onderbouw primair onderwijs.
•   Als er tijd en middelen over zijn breiden we dit 

uit naar de groep van 7 t/m 12 jaar, bovenbouw 
primair onderwijs en kijken we ook naar de 
doelgroep 12+.

Hoe gaan we dat doen?
Door activiteiten te benoemen en daar de juiste 
spelers voor op te stellen. Hierbij is het nodig dat 
er per activiteit een plan van aanpak komt met 
daarin de beoogde doelgroep(en), een te behalen 
doelstelling (X% meer van …), een planning en een 
begroting.  

Er volgen een aantal voorbeelden van acties die 
daarin door de spelersgroep gebruikt kunnen 
worden en tijdens de sessies naar voren kwamen. 
Naast deze activiteiten zijn er in de bijlage nog 
een aantal naar voren gekomen. Ook is uit de 
bijeenkomsten van de Visie op Samenleven ook 
input gehaald voor acties en doelgroepen.

Uit het Nationaal 
sportakkoord:
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Vitale sport en 
beweegaanbieders: 
volop keuze voor iedereen

Wie werken 
hieraan:

Aanvoerder:
vacature

Spelers:
SV Haulerwijk

DIO Basketball Oosterwolde
Zwemclub ZCNF Oosterwolde
Korfbalver. Lintjo Oldeberkoop
Badmintonclub Oosterwolde

Buurtsport Supporters:
Beweegcafé 
Haulerwijk
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→     SAMEN optrekken 
We gaan kijken waar we zaken SAMEN kunnen 
oppakken. Het item verzekeringen pakken we 
als eerste op. Rondom de zomer gaan we ook 
kijken op welke wijze we kunnen samenwerken, 
hoe we deze zomerperiode met elkaar kunnen 
overbruggen door de (potentiele) leden 
gemengde abonnementen aan te bieden. Een 
ander heel concreet initiatief is dat van SV ODIS 
Elsloo waarin gezocht wordt naar het ontlasten 
van de verenigingsbestuurders door de inzet van 
professionals op met name de minder sport-
gerelateerde items. Hierbij kan gedacht worden 
aan financiën en administratie. De voortgang en 
resultaten kunnen als voorbeeld en inspiratie 
gelden voor andere partijen in Ooststellingwerf.

→    Opleidingen voor vrijwilligers 
Het stimuleren van vrijwilligers kunnen we 
o.a. doen door te investeren in opleidingen. 
Voor zowel het bestuur als de coaches en 
de trainers zijn er vele mogelijkheden om 
de kennis te vergoten en daardoor het werk 
leuker te maken en er minder tijd nodig is voor 
hetzelfde werk. De deelnemende verenigingen 
en organisaties melden zich aan en kiezen met 
elkaar de cursussen. Hierbij ondersteunt door de 
buurtsportcoach en de adviseur lokale sport.

→    Werven en vasthouden van vrijwilligers 
Met elkaar onderzoeken we wat vrijwilligerswerk 
voor mensen de moeite waarde maakt, hoe we 
vrijwilligers kunnen werven voor kleine en grote 
taken en wat er nodig is om mensen langere tijd 
te binden aan een vereniging of activiteit.  
We kunnen hiervoor wellicht een handreiking 
voor de organisaties in Ooststellingwerf maken. 
We maken hierbij gebruik van wat er allemaal al 
is ontwikkeld in het land.

→    Jeugd heeft de toekomst 
We willen de jeugd vasthouden bij de overgang 
naar de senioren. Om dit te bewerkstelligen 
maken we een plan om jongeren te betrekken in 
commissies, besturen en kaderfuncties.  
O.a. kan het aanbieden van opleidingen hierbij 
aantrekkelijk zijn. Daarnaast willen we nieuwe 
sporten aan gaan bieden, gedifferentieerde 
abonnementen afspreken en werk maken van 
een vrijdag avondcompetitie!

→    Volg de goede voorbeelden! 
Het sportplatform van Haulerwijk kan navolging 
krijgen op andere plekken in de gemeente.  
Ook de fusie van de voetbalclubs in 
Oosterwolde en de samenwerking van de 
korfbalverenigingen kan als goed werkende 
voorbeelden uit de eigen gemeente gaan dienen. 
Via het organiseren van Beweegcafés creëren we 
een toneel waar deze informatie uitgewisseld en 
gedeeld kan worden. Het toegankelijk maken via 
de digitale mogelijkheden van deze ervaringen 
wordt ook onderzocht.

→    Samenwerking verenigingen en 
commerciële sportaanbieders 
We gaan met elkaar in gesprek om te 
onderzoeken waar we elkaar kunnen versterken 
en ondersteunen ten behoeve van een vitaal 
sportklimaat en goed georganiseerde en 
gezonde voorzieningen en verenigingen. 
 
Welke middelen kunnen hiervoor inzetten? 
Dit onderdeel wordt nader uitgewerkt door de 
werkgroep. Maar de cursus “meer vrijwilligers 
in korte tijd” (digitale versie) kost € 295,- per 
deelnemende vereniging kan een mooi initiatief 
zijn. Denk hierbij ook aan diverse workshops.

Voorbeelden:

We willen aanbieders van sport en bewegen 
toekomstbestendig maken zodat sport en 
bewegen voor iedereen toegankelijk en 
bereikbaar blijft. Niet iedere sport aanbieder 
weet nu in te spelen op ontwikkelingen als 
vergrijzing, individualisering en digitalisering. 
Mede hierdoor heeft een kwart van alle 
verenigingen de afgelopen jaren met een 
dalend ledenaantal te maken gehad. En veel 
verenigingen kampen met een tekort aan 
trainers.

In Ooststellingwerf zijn we trots op: 
•   72% tevredenheid over de speel- en 

sportvoorzieningen.
•   De gedrevenheid en de betrokkenheid van de 

sport- en beweegaanbieders.

Vitalere verenigingen en sportaanbieders
Vitalere verenigingen en sportaanbieder krijgen 
we door de basis op orde te maken. Vele handen 
maken licht werk en dus is de eerste focus op het 
behouden en vergroten van het aantal vrijwilligers. 
Door hierop in te zetten zorg je er ook voor dat 
er meer aandacht voor de leden kan zijn, er een 
veilig en aangenaam sportklimaat heerst en er ook 

verder nagedacht kan worden dan alleen aan de 
dag van morgen. Er dus ook lange termijnplannen 
kunnen komen en daarin ook de samenwerking met 
anderen een plek kan worden gegeven.

Wat gaan we bereiken?
In de komende 3 jaar gaan we ervoor zorgen 
dat meer sportaanbieders van Ooststellingwerf 
het gevoel van een gezonde basis hebben en in 
staat zijn maatschappelijke bijdrages (tegengaan 
eenzaamheid, gezonde levensstijl vergroten) 
te bieden binnen de gemeente. We richten ons 
in eerste instantie op het versterken van het 
vrijwillige kader van de sportverenigingen.

Voor wie zetten we ons in?
•   Voor de verenigingen, bestuurders, vrijwilligers  

en leden.
•   Via het versterken van de verenigingen en 

sportaanbieders voor alle inwoners.

Hoe gaan we dat doen? 
Door activiteiten te benoemen en daar de juiste 
spelers voor op te stellen. Hierbij is het nodig 
dat er per activiteit een plan van aanpak komt 
met daarin de beoogde doelgroep(en), een te 
behalen doelstelling (X% meer van …), een 
planning van acties en een begroting. Er volgt 
een aantal voorbeelden van acties die daarin 
door de spelersgroep gebruikt kunnen worden 
en tijdens de sessies naar voren kwamen. Naast 
deze activiteiten zijn er in de bijlage nog een 
aantal acties naar voren gekomen. Tevens is uit de 
bijeenkomsten van de Visie op Samenleven ook 
input gehaald voor acties en doelgroepen.

Uit het Nationaal 
sportakkoord:
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Inclusief Sport  
en bewegen: 
iedereen doet mee!

Wie werken 
hieraan:

Aanvoerder:
vacature

Spelers:
WVSO

Buurtsportcoach

Supporters:
Stichting Snikkerun 

Haulerwijk 
Sportplatform 

Haulerwijk
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→      Stimulerend aanbod creëren passend  
bij deze tijd 
We gaan werken aan een recreatief aanbod dat 
het huidige aanbod aanvult. De wijze waarop 
men daaraan mee kan doen kan verschillen.  
De aanbieders zorgen voor een flexibel aanbod. 
De activiteiten die we daarvoor gaan organiseren 
zijn deels online (inspiratie Corona-tijd) deels 
fysiek. En om één en ander te bestendigen 
organiseren we ook online meetings en stellen 
we groepen samen via Whatsapp. 
 
Online en vernieuwend aanbod kan nieuwe 
groepen mensen stimuleren om te sporten 
 
Duurzaam gebruik van de accommodaties 
(in samenhang met Vitale Sport en 
Beweegaanbieders) 
a.  Multifunctioneel 
b.  Sociale winst 
 
Omschrijving: Door (sport-) gebouwen vaker in 
te zetten voor diverse doelgroepen vergroten 
we het multifunctionele gebruik van nu vaak 
leegstaande ruimten. Door hierin (vernieuwd) 
aanbod in aan te bieden halen we naast dit 
voordeel ook sociale winst als we meer mensen 
verleiden om mee te doen.

→      Samenwerken 
Tijdens de bijeenkomsten kwamen er veel goede 
voorbeelden naar voren. Ook lessen van niet 
geslaagde projecten kwamen naar voren. Voor 
anderen waren dit eye-openers en dus willen 
we deze goede voorbeelden opvolging geven. 
Het Sportplatform gaan we breed oprichten 
bijvoorbeeld. Daarnaast willen we het huidige 
aanbod inventariseren en de vele voorbeelden 
en opgedane kennis bundelen. Samenwerken 
om meer doelgroepen deel te laten nemen. 

Samenwerking willen we ook vergroten tussen 
sport en onderwijs, zodat er meer sport komt 
gedurende de reguliere schooluren en daarmee 
alle kinderen bereikt worden.

→      Senioren 
We lichten het aanbod voor senioren door.  
Is er voldoende, passend en toegankelijk 
aanbod? Bereiken we alle ouderen? Zo niet,  
dan maken we een plan om dit te bereiken.

→      Alle kinderen sporten 
We onderzoeken of we alle kinderen bereiken.  
En zo niet, dan zorgen we voor oplossingen. 
Hierbij kijken we vooral naar groepen kinderen 
die nu minder meedoen aan sportactiviteiten. 
Bijvoorbeeld nieuwkomers, kinderen in armoede, 
kinderen met overgewicht, kinderen met een 
beperking. De werkgroep zoekt de verbinding 
met de werkgroep ‘Van jongs af vaardig in 
bewegen’. 
 
In samenspraak met de werkgroep Vitale 
sportaanbieders, waar al ingezet wordt op de 
jeugd 12+ om deze langer bij de club te houden, 
geven we ook aandacht aan een gezondere 
leefstijl. Een ‘gezondere’ kantine gaat daar 
bij helpen. Een gezonde keus en beleid op 
alcoholconsumptie zijn de basis.

→      Betaalbaar sporten 
Alle inwoners moeten kunnen sporten.  
Ook zij die niet zoveel te besteden hebben. 
We kijken naar laagdrempelige en goedkope 
beweegmogelijkheden en hoe we deelname 
kunnen stimuleren. 
 
Welke middelen kunnen hiervoor inzetten? 
Dit onderdeel wordt nader uitgewerkt door  
de werkgroep.

De ambitie is dat iedere Nederlander een 
leven lang plezier kan beleven aan sporten 
en bewegen. Ongehinderd door leeftijd, 
lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische 
achtergrond, seksuele geaardheid of sociale 
positie. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. 
Belemmeringen die mensen nu nog ervaren 
nemen we weg.

In Ooststellingwerf zijn we trots op:
•  Diversiteit sportaanbod.
•  Sporten voor alle leeftijdscategorieën.
•  Aantal sportende inwoners.

Inclusief sporten  willen we inhoud geven door 
in verschillende doelgroepen te investeren. 
Door gericht aandacht en middelen in te 
zetten willen we meer inwoners verleiden 
om in beweging te komen. Dit verhoogt niet 
alleen de sportparticipatie maar heeft ook veel 
goede effecten op de gezondheid en de sociale 
participatie binnen de gemeente. We pakken het 
breed aan maar zullen daar ook prioriteiten in 
moeten stellen.

Wat gaan we bereiken?
In de komende 3 jaar gaan we ervoor zorgen dat 
iedere inwoner van Ooststellingwerf deel kan 
nemen aan sport en bewegen.

Voor wie zetten we ons in?
•   Voor mensen die nu, om wat voor reden dan ook, 

niet (kunnen) deelnemen aan sportactiviteiten.
•  We hebben extra aandacht voor senioren.
•   We zetten ons ook in voor de inwoners met een 

laag besteedbaar inkomen.
•   Alle kinderen doen mee, dus ook met een 

beperking.
•   Voor de groep jeugdigen 12+ is extra aandacht  

om de cijfers van overgewicht en alcoholgebruik 
te verlagen.

 
Hoe gaan we dat doen?
Door activiteiten te benoemen en daar de juiste 
spelers voor op te stellen. Hierbij is het nodig 
dat er per activiteit een plan van aanpak komt 
met daarin de beoogde doelgroep(en), een te 
behalen doelstelling (X% meer van …), een 
planning van acties en een begroting. Er volgen 
een aantal voorbeelden van acties die daarin 
door de spelersgroep gebruikt kunnen worden en 
tijdens de sessies naar voren kwamen. Naast deze 
activiteiten zijn er in de bijlage nog een aantal naar 
voren gekomen. Tevens is uit de bijeenkomsten van 
de Visie op Samenleven ook input gehaald voor 
acties en doelgroepen.

Uit het Nationaal 
sportakkoord:

Voorbeelden:
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Organisatie

Lijn via de werkgroepen
Naast de inhoud moet ook de organisatie van 
het sportakkoord helder zijn. Wie pakt welk 
thema op en hoe? Hiervoor hebben we de 
werkgroepen.

De werkgroepen, bestaande uit een 
AANVOERDER, SPELERS en SUPPORTERS, 
maken afspraken over de uitwerking en uitvoering 
van de ambities. Zij bepalen de acties op het 
thema, zij bepalen de inhoud. Eén van de spelers 
is een buurtsportcoach die advies kan geven en 
bij wie men terecht kan om aanvullende services 
vanuit de sportbonden aan te vragen. Zij kunnen 
hiervoor ook terecht bij de Adviseur lokale sport 
van Sport Fryslân.

De bedoeling is dat de werkgroep de ruimte voelt 
om naar eigen inzicht praktische afspraken te 
maken om het komende twee en een half jaar 
(tot en met december 2022) de ambities tot een 
succes te maken. Als algemene richtlijn geldt 
dat de werkgroep minimaal 6x per jaar bij elkaar 
komt. Gezien de corona-maatregelen zullen 
de eerste contacten via een mailgroep gaan en 
wellicht een videoconferentie. Als de situatie zich 
genormaliseerd heeft zal fysiek afspreken ook 
weer mogelijk worden.

Bestuur
Om de grote lijn van het sportakkoord in de 
gaten te houden, de werkgroepen te faciliteren, 
afstemming te houden tussen de thema’s en 
het budget te beheren is een bestuur actief. 
Dit bestuur zal worden gevormd door de reeds 
bestaande Stuurgroep Buurtsport aangevuld met 
de intentieondertekenaars van SV Donkerbroek 
en St. Zwembad Haulewelle. Vanuit de zorg 
nemen vertegenwoordigers van Zuidoost Zorg en 
de Apotheek zitting in het bestuur. 

Zij worden van informatie voorzien door 
de werkgroepen, de gemeente en de 
buurtsportcoaches. Dit bestuur heeft als taak om 
de continuïteit van het sport- en beweegakkoord 
te waarborgen. Mocht het zo zijn dat er ergens 
geen consensus over bereikt wordt dan heeft het 
bestuur de beslissende stem. Per seizoen komen 
ze 2 tot 3 keer bij elkaar en laten zich dan voeden 
door de aanvoerders/ beleidsmedewerker.

De beleidsmedewerker is de linking pin 
naar de gemeente en zit vanuit die rol en de 
facilitering van bestuur en spelersgroepen bij de 
overleggen van het bestuur. Ook het team van 
buurtsportcoaches heeft een ondersteunende 
en faciliterende rol in het geheel. Zij zijn in alle 
spelersgroepen vertegenwoordigd.

Nog voor de zomer komt het spelersveld (digitaal) 
bijeen voor een nadere kennismaking met elkaar 
en wordt de planning voorbereid, zodat men na 
de zomer inhoudelijk van start kan om uitvoering 
te geven aan de ambities.

In de week van de Nationale Sportweek is het 
de bedoeling een feestelijk moment voor de 
ondertekening te organiseren. Wellicht dat we 
daarvoor nog eenmaal centraal bij elkaar komen 
om de stand van zaken op dat moment met elkaar 
te bespreken.

Lijn via eigen initiatief:
Mede ingegeven door de reacties in de belronde 
en de maatschappelijke situatie die op dit 
moment de aandacht opeist hebben we ook een 
2e mogelijkheid om tot interventies te komen. 
Door in gezamenlijkheid met een voorstel te 
komen richting de vereniging (vertegenwoordigt 
door bestuur en aanvoerders) kunnen er middelen 
beschikbaar gesteld worden voor de uitvoering 
van het initiatief.

Het initiatief moet dan wel voldoen aan de 
volgende criteria:
•   Het initiatief past binnen de 3 thema’s zoals 

beschreven in het Lokaal sportakkoord.

•   Het initiatief wordt uitgevoerd door ten minste 
3 partijen die samenwerken om inhoud te geven 
aan de doelen van het sportakkoord.

•   Het initiatief is ook beschikbaar voor andere 
partijen aangesloten bij het sportakkoord.

•   Van het initiatief wordt verslag gedaan aan het 
bestuur tijdens uitrol en evaluatie zodat we er 
met elkaar van kunnen leren.

•   Er is een plan van aanpak met begroting van  
het initiatief.

•   Het initiatief voldoet aan de budgetafspraken 
binnen het Lokaal sportakkoord (zie 
budgetbeheer).

Als partijen een initiatief willen indienen dan 
kunnen ze zich wenden tot het bestuur van het 
Lokaal sportakkoord door contact op te nemen 
met:

Contactpersoon 
Marten Tel 
m.tel@ooststellingwerf.nl 
telefoon 06- 30522048

Het bestuur:
•  Wethouder Esther Verhagen
•   Marten Tel, beleidsadviseur  

Sport gemeente Ooststellingwerf
•   Marleen Reenders,  

Scala Buurtsportcoach team buurtsport
•  Hester Plomp, directeur Scala
•  Hinderijke Willemse, Stichting Comprix
•  Taco Hofland, Stellingwerf College
•  Paul Goote, SV Donkerbroek
•   Ronald de Vries, voorzitter vv Haulerwijk 

en lid Sportplatform
•  Willem de Vreeze, Zuidoostzorg
•  Rogier Hilberts, KADDS Apotheek



LOKAAL SPORT- EN BEWEEGAKKOORD  OOSTSTELLINGWERF 27

Rijksmiddelen
Om de ambities te ondersteunen worden er vanuit de 
landelijke partners (ministerie van VWS, NOC*NSF en 
de VSG) een tweetal (tijdelijke) budgetten beschikbaar 
gesteld, namelijk een Uitvoeringsbudget sportakkoord 
ter hoogte van een bedrag van € 20.000,00 per jaar 
voor 2020, 2021 én 2022, en een eenmalig budget 
om een sportformatteur aan te stellen. Daarnaast zijn 
er services beschikbaar via de sportlijn. Het budget 
wordt verdeeld over de verschillende ambities. Deze 
verdeling wordt na de zomer vastgesteld door het 
bestuur en de werkgroepen.

Extra: stimuleringsbudget Inclusief Sport en Bewegen
Sportverenigingen kunnen max. € 850,- aanvragen 
wanneer zij een project starten om nieuwe sporters 
aan de club te binden. Het gaat om het bereiken van 
mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale 
gezondheid, etnische achtergrond, seksuele 
geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren 
om te gaan sporten en bewegen. Meer informatie + 
aanvraagformulier zijn te vinden op deze website.

Extra: stimuleringsbudget sportlijn
Procesbegeleider > om te komen tot een lokale 
sportraad en/of versterking bestaande sportraad. 
Hiervoor worden 5 dagdelen ter beschikking gesteld, 
vanuit het Nationaal sportakkoord.

Cofinanciering van partners en inzet in natura
Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan het 
waarmaken van de gezamenlijke ambities. Vrijwilligers 
zetten hun kostbare tijd en energie in, bedrijven 
kunnen organisaties faciliteren: deskundigheid, 
advies, materialen en waar mogelijk ook financiële 
middelen ter beschikking stellen. Waar het om gaat is 
dat iedereen bijdraagt naar vermogen en dat we met 
elkaar de schouders eronder zetten en meer mensen 
in Ooststellingwerf de kans geven om te sporten en 
bewegen!

Overige financieringsmogelijkheden
Andere landelijke en/of provinciale regelingen ten 
aanzien van sport, bewegen en gezondheid, zoals:
De Gezonde Schoolsubsidie waar basis-, voortgezet 
en middelbaar beroepsonderwijs een aanvraag voor 
kunnen indienen voor ondersteuning van verschillende 
gezondheidsactiviteiten, waaronder die voor sport en 
bewegen. De subsidie wordt jaarlijks toegekend. Meer 
info vind je op deze website.

Services Sportlijn Nationaal sportakkoord
Om de sport te versterken stellen de Sportbonden, 
NL Actief en NOC*NSF vanuit de ‘sportlijn’ van 
het Nationale sportakkoord in elke gemeente een 
Adviseur Lokale Sport aan. Diana van Houten is 
aangewezen als adviseur voor Friesland en daarmee 
voor Ooststellingwerf (diana@sportfryslan.nl). 
Daarnaast komt een aantal services beschikbaar, 
zoals vouchers die door verenigingen ingezet kunnen 
worden bij het vinden van een duurzame oplossing. 
Het gaat daarbij voornamelijk om scholing en 
procesbegeleiding door een professional. De adviseur 
blijft beschikbaar gedurende de periode van uitvoering 
van het sportakkoord (t/m 2022) en bepaalt jaarlijks 
de inzet van de services. De inzet van de services voor 
2020, 2021 en 2022 moeten nog worden bepaald.

Nb. Het toegewezen budget wordt door het Rijk 
op de gemeentelijk rekening gestort en is daarmee 
budgetbeheerder. De (gedelegeerd) budgetbeheerder 

Financiën

zorgt voor de juiste verdeling van de middelen en ziet 
toe op de juiste besteding daarvan.

Budgetverdeling en beheer
Het bestuur en de aanvoerders van de werkgroepen 
stellen samen een begroting op voor 2020, 2021 en 
2022. De plannen voor 2020 worden de komende 
periode door de werkgroepen nader uitgewerkt.  
Op basis van deze plannen worden afspraken gemaakt 
over de verdeling van de budgetten (in eerste instantie 
voor 2020).

Het uitvoeringsbudget wordt in overleg met het 
bestuur ondergebracht bij nog een ander te bepalen 
entiteit. Hiervoor kan gedacht worden aan een 
uitvoeringspartij van de gemeente zoals Scala.

Bij de verdeling van het budget wordt rekening 
gehouden met onderstaande voorwaarden. De exacte 
routing voor het aanvragen van budget wordt door het 
bestuur (uiterlijk) tijdens het eerstvolgende sportcafé 
gepresenteerd (evenals eventuele formats).

Voorwaarden budget
•   De activiteit sluit aan bij in ieder geval één van  

de 3 gekozen thema’s.
•   De aanvraag heeft betrekking op een nieuw 

initiatief, nieuwe vormen van samenwerking, of 
verbreding van een bestaande activiteit die aansluit.

•   Het gaat om een aanjaagsubsidie. Structurele 
vergoeding van menskracht is niet mogelijk.  
 Dat geldt ook voor uren, die al anderszins  
worden vergoed.

•   Per activiteit wordt een aanvraag ingediend 
(middels kort/simpel format), waarin wordt 
beschreven hoe (incl. kosten) en wanneer het 
actiepunt wordt gerealiseerd.

•    Spelers en supporters zijn actief betrokken bij  

de realisatie van de activiteit, door eigen inzet  
(en/of middelen).

•   Zodra positief wordt beslist over een aanvraag krijgt 
de aanvrager (aanvoerder) de beschikking over de 
toegekende middelen.

•   De aanvrager dient na afloop van het project een 
kort verslag in bij het bestuur (volgens vast format). 
Deze informatie wordt gebruikt voor  
de monitoring en evaluatie.

•    De aanvrager stort het geld terug wanneer blijkt 
dat de activiteit niet of slechts deels kan worden 
uitgevoerd.

Bronvermeldingen:
¹   Waard cup van Kenniscentrum Sport 2018
²   www.volksgezondheidenzorg.info/sport/sportopdekaart/

lidmaatschappen-sportvereniging#node-sportbondleden-
gemeente

³   www.volksgezondheidenzorg.info/sport/sportopdekaart/
sportaccommodaties

Thema Bedrag* Toelichting
Van jongs af aan 
sporten Pm

dit bedrag wordt nog 
verdeeld over de 
themagroepen.

Vitale sport- en 
beweegaanbieders Pm

dit bedrag wordt nog 
verdeeld over de 
themagroepen.

Inclusief sport & 
bewegen Pm

dit bedrag wordt nog 
verdeeld over de 
themagroepen.

Communicatiebudget 
(algemeen) Pm

dit bedrag wordt nog 
verdeeld over de 
themagroepen.

Totaal €60.000

*) naast deze bedragen kunnen alle werkgroepen een beroep doen op de 
services van sportbonden. Dit zijn scholingen, workshops en/ of diensten die 
ondersteunend zijn aan meerdere doelen binnen het sport- en beweegakkoord.



LOKAAL SPORT- EN BEWEEGAKKOORD  OOSTSTELLINGWERF 29

Mens werd (en wordt) vooral verzocht thuis 
te werken, de deuren van het onderwijs, het 
verenigingsleven en van bepaalde branches 
ondernemers werden gesloten. Bijeenkomsten en 
evenementen mochten niet meer gehouden worden 
en zelfs het fysieke contact met vrienden en familie 
werd ingeperkt. Met grote gevolgen van dien, zoals 
het niet meer kunnen sporten, geen werk meer voor 
bepaalde doelgroepen (schoonmaak, facilitair etc.), 
er worden geen inkomsten meer gegenereerd, er is 
geen persoonlijk contact meer etc.

Ineens moest er anders worden gedacht en wordt er 
veel creativiteit gevraagd. Hoe houden wij het contact 
met het verenigingsleven, met de besturen, met de 
leden, het contact tussen de betrokkenen onderling, 
hoe houden we onze inwoners gezond en kunnen we  
toch nog een stukje beleving bieden. Naast het in kaart 
brengen van de gevolgen spelen natuurlijk ook de 
financiële gevolgen. Een hoe gaan we daarmee om.

Om contact te houden is “Online” het toverwoord. 
Zo ook voor Scala het onderwijs, de verenigingen 
etc. Voor iedereen. Binnen Scala is het concept 
“Weekupdates” ontwikkeld. Vanuit alle disciplines  
zijn er online werkoverleggen opgestart en is er vooral 
besproken “wat kunnen we wel en hoe gaan we hier 
vorm aan geven”. 

Om enkele mooie voorbeelden te noemen:
•   Er worden online koningsspelen aangeboden waar 

alle kinderen aan deel kunnen nemen.
•   Er worden bewegingslessen aan bejaardentehuizen 

aangeboden waar de bewoners vanaf hun balkon aan 
mee kunnen doen.

•   Er worden online sportmaatjes geworven, die 
gekoppeld worden aan een buurtsportwerker.

Deze buurtsportwerker biedt programma’s op maat aan 
deze sportmaatjes.

•   Ook online werden er gym- en bewegingslessen voor 
alle leeftijden aangeboden.

•   Alle deelnemers van “Iedereen in beweging” hebben 
thuis een speeltasje ontvangen met o.a. een kaart met 
beweegoefeningen, een gezond recept, taalspelletjes, 
springtouw en een plantje. Hiermee ontstond er ook 
even weer persoonlijk contact wat als erg waardevol 
werd ervaren door alle partijen.

Naast het online contact binnen de eigen organisatie 
en met de verschillende organisaties en doelgroepen, 
is er ook veel online contact tussen de verschillende 
beleidsvelden vanuit het belang van samenwerking en 
het versterken van elkaar.

Eind april is het sporten voor jeugd, tot 12 jaar, 
weer langzaam van start gegaan. Met alle betrokken 
partijen wordt nu gekeken welke mogelijkheden en 
kansen er liggen om ook het actief buiten sporten 
voor de overige doelgroep weer op gang te brengen, 
aansluitend bij de 1,5m economie. Inmiddels mag ook 
de doelgroep tot 18 jaar weer actief sporten met elkaar 
en openen ook andere deuren zich langzaamaan weer.

Bijlagen: Zijn op later moment te vinden op de 
website.
1.   Verslag integrale bijeenkomst gemeente Opsterland 

en Ooststellingwerf d.d. 9 december 2019
2.  Presentatie integrale bijeenkomst 9 december 2019
3.   Ooststellingwerf in cijfers met o.a. De Waarde Cup 

van Sport en Bewegen in Ooststellingwerf ten 
opzichte van het landelijke gemiddelde

4.   Verslag integrale bijeenkomst gemeente 
Ooststellingwerf d.d. 2 februari 2020

5.  Presentatie bijeenkomst 2 februari 2020
6.   Verslag 2de brainstormbijeenkomst Ooststellingwerf 

d.d. 10 maart 2020
7.   Compleet overzicht initiatieven thema’s 

bijeenkomst 10 maart 2020
8.  Algemene informatie Ooststellingwerf

Coronavirus 
In maart 2020 werd iedereen geconfronteerd met  
het Coronavirus. Een enorme impact voor iedereen!

Partners
De volgende partners zijn betrokken als mede-ambitie eigenaar 
van het Lokaal sportakkoord van Ooststellingwerf:

Stichting Snikkerun 
Haulerwijk

Organisaties die zich aan willen sluiten bij dit sportakkoord kunnen zich melden bij Buurtsport 
van Stiching Scala, of bij Marten Tel van gemeente Ooststellingwerf via m.tel@ooststellingwerf.nl 
telefoon 06- 30522048. 

mailto:m.tel@ooststellingwerf.nl
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