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1. Inleiding 
 

 

 

In het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” heeft het kabinet besloten een sportakkoord te sluiten 

met sport, bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Het gezamenlijk ontwikkelde 

Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ heeft als doel toekomstbestendige organisatie en financiën van de 
sport. Dit nationale Sportakkoord uit 2018 bevat zes ambities, die Nederlandse gemeenten kunnen vertalen 

naar de lokale situatie. In Sliedrecht hebben de sport- en beweegaanbieders gekozen voor twee ambities: 
• vitale sport- en beweegaanbieders 

• inclusief sporten 

Door middel van zogenaamde vragenkaartjes hebben zij aangegeven welke doelen zij willen behalen binnen 
de twee ambities. In juni 2020 is dit in een lokaal sportakkoord op hoofdlijnen weergegeven.  

 
Dit uitvoeringsprogramma geeft in zeven hoofdstukken weer welke acties de sport- en beweegaanbieders 

hebben bedacht om de doelen van de twee ambities uit het lokaal sportakkoord Sliedrecht te realiseren en 

hoe dit georganiseerd wordt. 
 

In drie bijeenkomsten zijn de acties bedacht en daarna met een stuurgroep lokaal sportakkoord verder 
uitgewerkt. Door de coronacrisis zijn dit zowel fysieke als online bijeenkomsten geweest. Acties voorzien 

voor december 2020 lopen vertraging op omdat daar fysiek contact voor nodig is. Voorbereidende 
werkzaamheden zullen wel plaatsvinden in 2020. 

  

Het is de ambitie van de sport- en beweegaanbieders om de gekozen acties voor eind 2022 te realiseren en 
te bestendigen als zij succesvol zijn. Iedereen die dit uitvoeringsprogramma ondertekent, herkent zich in de 

inhoud en gaat zich inzetten om de ambities te realiseren. Partijen kunnen zich ook later aanmelden en 
ondertekenen. 

 

 

2.                     Kengetallen Sliedrecht 
 

 

Hieronder zijn de belangrijkste kengetallen voor de sport- en beweegaanbieders in Sliedrecht weergegeven. 
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3. Vitale sport- en beweegaanbieders 
 

 

 

Het is voor vitale sport- en beweegaanbieders belangrijk om duidelijk te hebben wat de behoeften van hun 

leden en toekomstige leden/klanten zijn en wat binnen de organisatie nodig is om dit te realiseren. 

Daarnaast is het van belang dat de sport- en beweegaanbieders weten wie er in Sliedrecht actief zijn op 
sport- en beweeggebied om optimaal met elkaar te kunnen samenwerken. 

   
Doelstellingen Vitale sport- en beweegaanbieders uit het lokaal sportakkoord Sliedrecht zijn: 

 Versterken onderlinge relaties tussen sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke 

organisaties en het onderwijs 

 Het werven van nieuwe vrijwilligers 

 Versterken van het huidige aanbod 
Deelnemers aan de bijeenkomsten hebben ideeën bedacht om de doelstellingen te bereiken. 

Drie ideeën voor de eerste twee doelstellingen hebben vanuit de stuurgroep prioriteit gekregen en worden in 

2020 en 2021 opgepakt. De overige acties die bedacht zijn, zijn in bijlage 1 terug te vinden. 
 

 
3.1 Versterken onderlinge relaties tussen sport- en beweegaanbieders, onderwijs en 

maatschappelijke organisaties 

Doel: In 2021 minimaal drie bijeenkomsten met alle sport- en beweegaanbieders organiseren om de 
optimale samenwerking en vervolgaanpak 2021 en 2022 met elkaar te realiseren.  

 

3.1.1 De optimale samenwerking tussen Sport- en Beweegaanbieders in Sliedrecht 

Door sport- en beweegaanbieders zijn vijf mogelijkheden bedacht op dit onderwerp; Meer georganiseerde 
bijeenkomsten tussen onderwijs en sportaanbieders in een jaar, Aanstellen van een verbinder tussen sport, 

onderwijs, zorg en welzijn, Sportmakelaar voor nieuwkomers & kwetsbare Burgers die partijen bij elkaar 

brengt, Uren beschikbaar voor iedere sport binnen Sliedrecht in het lesprogramma van basis en voortgezet  
onderwijs voor lessen of clinics. Een gedeelte van deze vijf ideeën zijn hieronder uitgewerkt in een aanpak 

met acties. 
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Acties: Optimale samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders 

 

 Tracht als stuurgroep voor het einde van 2020 een projectleider lokaal sportakkoord aan te stellen  

gedurende 1 jaar met de gereserveerde middelen uit hoofdstuk 6 (rechtspositie nader te bepalen) 

 De projectleider organiseert in 2021 drie bijeenkomsten voor sport- en beweegaanbieders 

 Sport en beweegaanbieders leveren hiervoor de thema’s aan 

 Vervolgacties op de thema’s worden door de projectleider uitgewerkt en door deelnemers uitgevoerd 

 De projectleider verwijst nieuwkomers en kwetsbare groepen die willen bewegen door naar sociaal Team 

en Participe 

 Projectleider heeft vanaf schooljaar 2021/2022 ook uren beschikbaar om les of clinics te geven of te 

laten geven door sport- en beweegaanbieders op het primair en secundair onderwijs 
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3.2 Vergroten zichtbaarheid aanbod sport- en beweegaanbieders 

Doel: Inwoners zijn bekend met het sport- en beweegaanbod in Sliedrecht en weten hoe zij hieraan kunnen 
deelnemen. 

 

Hieronder worden twee acties beschreven om dit doel te bereiken. 
 

 
3.2.1 Sportclinics op hangplekken 

Er zijn vele niet sportplekken in Sliedrecht waar mensen bij elkaar komen. Denk hierbij aan markten, 
winkelcentra en verschillende hangplekken waar jongeren, ouderen en kinderen zich ophouden. 

Het idee is dat sport- en beweegaanbieders op die plekken aanbod realiseren en een trainer/instructeur 

inzetten die de doelgroep aanspreekt. Het aanbod rouleert om zoveel mogelijk verschillende aanbieders in 
aanraking met de bezoekers te brengen. De deelnemers en toeschouwers krijgen informatie mee over het 

totale aanbod van sport- en bewegen in Sliedrecht. 
 

Acties: Sportclinics op Hangplekken 

 

 Sport- en beweegaanbieders bespreken wie interesse heeft om aanbod te organiseren in 2021  

 Bepaal met elkaar de plekken waar het aanbod gehouden wordt 

 Bepaal met elkaar de frequentie 

 Ga per aanbieder bekijken welke trainer/instructeur dit aanbod kan verzorgen 

 Laat trainer/instructeur aanbod opstellen 

 Maak een gezamenlijk schema om alle plekken te bezoeken in een jaar 

 Stem met verantwoordelijke van de locaties af waar de activiteit gehouden mag worden 

 Laat de sport- en beweegaanbieders een overzicht maken van al  het aanbod en kosten 

 Informeer de mensen die deelnemen aan de activiteiten waar zij alle info kunnen krijgen 

 

 

 
3.2.2 Sport- en beweegaanbieders nemen gymlessen van scholen over 
 

Acties: Sport- en beweegaanbieders nemen gymlessen over 

 

 Bespreek als sport- en beweegaanbieders de invulling van dit idee  

 Vertegenwoordiging van de verenigingen en scholen overleggen in januari 2021  

 Daar wordt bepaald welke sport- en beweegaanbieders en welke scholen mee gaan doen 

 Gymnastiekroosters scholen worden gedeeld met de aanbieders 

 Aanbieders gaan trainers/instructeurs daarbij zoeken 

 Aanbieders maken schema van de verschillende lessen op de scholen 

 Scholen zorgen voor schone gymlocatie als de clinics gehouden worden 

 Overleg scholen en aanbieders over scholencompetitie of onderlinge wedstrijden  

 Daar ook bepaald hoe de verdere organisatie daarvan eruit ziet 

 Start uitvoering in september 2021 

 Ouders erbij betrekken waar mogelijk 

 

 

In dit idee kan direct 4.2.2 Kinderen 8-12 jaar helpen met sportkeuze meegenomen worden. 
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4. INCLUSIEF SPORTEN 
 

 

 

Een andere ambitie van de sport- en beweegaanbieders in Sliedrecht was om meer aandacht te geven aan 

inclusief sporten.  

 
Onder inclusief sporten in Sliedrecht wordt verstaan: 

 Niemand uitsluiten 

 Kansen voor iedereen jong - oud - afkomst 

 Kinderen en mensen met beperking 

 Mensen met dementie 

 Achterstandswijk gezinnen 

 De doelgroep die net niet in aanmerking komen voor het Jeugdsportfonds. 

 
Doelen Inclusief sporten: 

 Verbreden lokale inclusieve sport- en beweegaanbod 

 Meer ouderen aan het bewegen 

 Meer jeugd aan het bewegen 

 

Voor het inclusieve doel Verbreden lokale inclusieve aanbod hebben deelnemers aan de bijeenkomsten drie 
ideeën bedacht om de doelstelling te bereiken. Twee ideeën voor deze inclusieve doelstelling hebben vanuit 

de stuurgroep prioriteit gekregen en worden zo snel mogelijk opgepakt. Het derde idee is in bijlage 1 terug 
te vinden. 

 
4.1 Verbreding inclusief aanbod bij sport- en beweegaanbieder(s)  

Voor dit doel hebben de sport- en beweegaanbieders gekozen om in 2020 en 2021 twee doelgroepen van 

een nieuw aanbod te voorzien. Deze zijn hieronder uitgewerkt.  
 

Doelen voor de korte termijn zijn: zoveel mogelijk jeugd 13-18 jaar te behouden voor de sport- en 
beweegaanbieders en kinderen 8-12 jaar de mogelijkheid bieden om een juiste sportkeuze te maken.   

  

4.1.1 Nieuw aanbod voor (afhakende) jeugd 13 – 18 jaar: Study & Move 
De sport- en beweegaanbieders en onderwijs constateren dat er steeds meer jeugd in deze leeftijd afhaakt.  

 
Study & Move 

Study & Move gaat uit van het volgen van schoollessen en daarna bewegen op een sportvereniging. Na het 
sporten wordt gedoucht en wordt er huiswerk gemaakt (eventueel onder begeleiding). 

Doel: Study & Move tracht de uitval van school en sport en bewegen te beperken. 

 

Acties: Study & Move 

 

 Bespreek met elkaar als sport- beweegaanbieders wie dit idee wil omarmen 

 Maak met die verenigingen een afspraak met de middelbare scho(o)l(en) 

 Bepaal in dat overleg de inhoud van het aanbod 

 Bepaal de rollen van de school en de rollen van de aanbieders 

 Bespreek waaraan de accommodatie moet voldoen 

 Bepaal waaraan de trainer/instructeur moet voldoen 

 Bespreek ook wat te doen met afwezigheid 

 Bepaal de dagen waarop het kan 

 Stel een rooster op voor een schooljaar 

 Inzet begeleiding huiswerk regelen indien nodig 

 Start in september 2021. 
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4.2.2 Kinderen 8 -12 jaar helpen met sportkeuze 
Kinderen komen er op deze leeftijd vaak achter dat hun eerste keuze voor een sport of beweegvorm niet de 

beste is geweest en willen dan iets anders, maar wat? Dit idee, met als doel een bewuste keuze maken voor 

een sport, helpt daarbij. 
 

De jeugd krijgt de mogelijkheid om bij verschillende sport- en beweegaanbieders te proeven via een 
strippen- of stempelkaart. Na elk bezoek aan een sportvereniging krijgen ze een attribuut mee waarmee ze 

beweegvorm kunnen oefenen. Iedere deelnemer wordt gevraagd om iets op social media te plaatsen over 
de ervaringen bij die aanbieder. 

 

Acties: Kinderen 8-12- jaar helpen net sportkeuze 

 

 Overleg sport- en beweegaanbieders. Wie heeft interesse in strippen- stempelkaart? Minimale 

deelname van sportaanbieders moet dan bepaald worden  

 Overleg BOS en verenigingen die interesse hebben 

 Bepalen wat aanbod wordt per aanbieder 

 Bepalen wat de deelnemer mee krijgt na afloop 

 Bepalen hoe er informatie naar de deelnemer gestuurd kan worden of welke informatie deze 

meekrijgt 

 Aanbieders bepalen of een beloning interessant is voor deelnemer 

 Bepalen of de aanbieders gezamenlijk naar buiten willen treden 

 Hoe ziet de strippen- stempelkaart eruit en wie maakt 

 Start is in maart 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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5. Organisatie  
 

 
Al deze acties bij elkaar vragen om een forse inspanning. Om dit in goede banen te leiden is de inzet van 
een stuurgroep en het aanstellen van een projectleider lokaal sportakkoord benodigd. 

De sportformateur heeft als ondersteuning voor dit lokaal sportakkoord gebruik gemaakt van een aantal 

vertegenwoordigers van sport- en beweegaanbieders. Deze vertegenwoordigers zullen ook als stuurgroep 
functioneren als dit uitvoeringsprogramma ondertekend is. Dit doen zij op titel van hun organisatie. 

 
De stuurgroep, die een regiefunctie heeft, bestaat uit: 
Caroline Wilbrink (gemeente Sliedrecht), Renata van Gangelen (SKC Merwerde Multiplaat), Robert van 

Rekom (Schaakvereniging Sliedrecht), John van Heteren (DWF Sliedrecht), Tom Pauw (vv Sliedrecht), Carel 
van Rijsbergen (Sliedrecht Sport), Michael Groen (SOJS) en Jan Mijnster (Synergos). 

Adviseur lokale sport, Walter van der Mast is betrokken als adviseur voor de stuurgroep.  

 
De stuurgroep heeft de wens uitgesproken dat vertegenwoordigers uit het onderwijs, zorg en welzijn ook 

gaan participeren in de stuurgroep. 

De stuurgroep zal in november 2020 bij elkaar komen om de acties van een planning te voorzien. Dit is 
afhankelijk van de ontwikkelingen en maatregelen die in het kader van de coronacrises genomen worden en 

van invloed zijn op het sport- en beweegaanbod. Wie binnen de stuurgroep waar verantwoordelijk voor 
gemaakt wordt kan wel al geregeld worden in 2020. 

  

De uitvoering zal door een projectleider te hand genomen worden, die door de stuurgroep aangesteld wordt. 
 

Stuurgroep Lokaal Sportakkoord is verantwoordelijk voor het 

 

 aanstellen van projectleider lokaal sportakkoord voor begeleiding van de uitvoering 

 het opstellen van het takenpakket van de projectleider lokaal sportakkoord 

 verstrekken van opdrachten aan de projectleider 

 toezicht houden op de vorderingen in de uitvoering bij de projectleider 

 formeren van eventuele werkgroepen in samenspraak met de projectleider 

 monitoren van de voortgang in de uitvoering door werkgroepen 

 bewaken van het toegewezen budget 

 afleggen van jaarlijkse verantwoording voor uitgaven uit Uitvoeringsbudget en projectenvoortgang 

naar partijen die het Uitvoeringsprogramma lokaal sportakkoord Sliedrecht ondertekend hebben   

 geven van gevraagd en ongevraagd advies naar de gemeente 

 aanstellen van een nieuw lid van de stuurgroep (ter vervanging of uitbreiding) 

 actief werven van leden voor de stuurgroep uit onderwijs, zorg en welzijn 

 prioriteren van de te ondernemen acties conform het vastgestelde uitvoeringsprogramma Lokaal 

Sportakkoord 

 onderzoeken van de mogelijkheden voor co- financiering 

 

 
 
De aan te stellen projectleider lokaal sportakkoord Sliedrecht voert de opdrachten die ontvangen zijn vanuit 

de stuurgroep uit en houdt de daarbij behorende financiën in de gaten.  
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6. FINANCIEN  
 

 

De stuurgroep lokaal sportakkoord Sliedrecht heeft een prioriteitstelling aangebracht voor de activiteiten in  
2020 en 2021. Eerst zullen de onderlinge relatie tussen de sport- en beweegaanbieders aandacht krijgen, 

tegelijk met het verbreden van het inclusief aanbod en vergroten van de zichtbaarheid van de sport- en 
beweegaanbieders. Deze werkzaamheden vangen aan in november 2020. Ook zal de projectleider lokaal 

sportakkoord Sliedrecht naar verwachting in 2020 aangesteld worden. 

 
De beschikbare middelen 2020 en 2021 worden hier als volgt over verdeeld: 

€ 5.000,- aanstellen projectleider lokaal sportakkoord 
€ 4.500,- betere onderlinge relaties tussen de sport en beweegaanbieders  

€ 4.500,- voor het vergroten van de zichtbaarheid van de sport- en beweegaanbieders 
€ 4.500,- voor verbreden inclusief sportaanbod 

 

Het resterende bedrag ad € 1.500,- wordt gereserveerd voor evaluatie. 
 

Voor de Uitvoeringsbudgetten 2021 en 2022 zal naar bevinding van de stuurgroep een verdeling van de 

middelen plaatsvinden, waarbij de focus ligt op zoveel mogelijk middelen ter beschikking stellen die geënt 

zijn op continuïteit van de activiteit. 
 

Op dit moment is het onduidelijk hoe de middelen die beschikbaar zijn vanuit het Uitvoeringsbudget 2020 
benut kunnen worden. De gemeente Sliedrecht en de Adviseur lokale sport hebben hierover overleg met 

elkaar om te kijken hoe dit opgelost kan worden. 

Zodra dit duidelijk is zal de stuurgroep een penningmeester aanstellen. 
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7. PARTNERS  
 

 

 

Hieronder volgt een overzicht van de partijen die het lokaal sportakkoord Sliedrecht hebben ondertekend en 

medewerking verlenen om de Sliedrechtse ambities te realiseren. Iedere sportaanbieder of organisatie die 
zich alsnog meldt en zich kan vinden in het Sliedrechts sportakkoord en daar een actieve rol in wil spelen, 

kan zich aansluiten.  
 

           

 

          

          

              

 

                                                         Hart en recreatie sport Sliedrecht 
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Toelichting: 
 

Het Bonkelaarhuis 

Beantwoordt alle vragen en ideeën op het gebied van jeugd & gezinshulp, zorg & welzijn en werk & 
inkomen. 

Er zijn twee partijen uit Het Bonkelaarhuis die ondertekend hebben: Stichting Welzijnswerk Sliedrecht en 
Stichting Sociaal Team Sliedrecht   

 

VCOPS 
Vereniging Christelijk Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht heeft ook aangegeven te willen tekenen. Nu 

wordt alleen Christelijke basisschool Oranje Nassau vermeld. 

 

 

  

Het Sliedrechts Sportakkoord is tot stand gekomen onder regie van sportformateur Steef van den Boom  

van Boom Sportontwikkeling.  



12 

 

Bijlage 1  Acties met start in de jaren 2021 en 2022 

 

Vitale sport- en beweegaanbieders 
 

 

 
A Werven van nieuwe vrijwilligers 

Doel: per sport- en beweegaanbieder is eind 2022 het gewenste aantal vrijwilligers beschikbaar, die langere 
tijd vrijwilliger blijven. 

 

A.1 Hoe jagen we alle vrijwilligers weg?  
Door het omdraaien van de vraag “Hoe werven we nieuwe vrijwilligers?” ontstaat een beeld van de manier 

waarop de sport- en beweegaanbieder met vrijwilligers omgaat. 
De omgekeerde luidt dan Hoe jagen we alle vrijwilligers weg? Hier krijg je hele concrete antwoorden, zoals: 

- Dom houden 
- Kantine sluiten 

- Regels 

- Geen belangstelling tonen 
- Geen activiteiten organiseren 

- Geen verantwoording geven 
- Extra contributie laten betalen 

- Heel veel taken bij de vrijwilliger neerleggen 

- Verplichten elke dag iets te doen 
- Op ongunstige tijd werk laten verrichten 

- Ongelijkwaardige omgang 
- Boos doen, onaardig doen 

-  Uitschelden als je iets verkeerd doet 
- Geen communicatie 

- Geen complimenten geven 

- Geen mogelijkheden geven om iets te doen 
- Geen onkosten vergoeden 

- Eigen initiatief onmogelijk 
- Geen binding tussen vrijwilligers 

- Geen veilig sportklimaat 

Bovengenoemde zaken zijn volgens de aanwezige sport- beweegaanbieders soms onbewust aanwezig bij 
vrijwilligersorganisaties om vrijwilligerswerk onaantrekkelijk te maken, waardoor werven van nieuwe 

vrijwilligers moeilijk is. Een sport- beweegaanbieder kan een plan maken op herkenbare punten om het niet 
meer zo te doen of anders te doen. 
 

Acties: Hoe jagen we alle vrijwilligers weg? 

 

 De sport- en beweegaanbieder probeert deze omgekeerde vraag in de organisatie uit 

 Vraag 12 leden/klanten wat de sport en beweegorganisatie doet om leden weg te jagen? 

 Noteer de antwoorden op een vel 

 Deelnemers geven aan wat zij herkennen van deze punten in hun eigen organisatie 

 Maak plannen met de deelnemers om die punten te verbeteren en positief te maken. 

Bijvoorbeeld: weinig communicatie met vrijwilligers, hoe is dat te verbeteren? 

 Verdeel de groep vrijwilligers in doelgroepen. Welke groep vrijwilligers zie je voor je? 
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A.2 Werven van bestuursleden  

De groep deelnemers heeft de doelgroep bestuursleden gekozen om uit te werken en zo het gewenst aantal 
bestuursleden te werven. Zij hebben vier ideeën bedacht; Zorg voor persoonlijke verzorging, Genereer extra 

geld voor bestuursleden, Stel een bruikbare beloning in het vooruitzicht, Vernieuwend, zonder grenzen,  

effectief en kort vergaderen en Zet een stip aan de horizon. 
Na stemming door de groep werd  duidelijk dat zij het meeste te zien in ‘Zet een stip aan de horizon’.  

 

Acties: Werven nieuwe bestuursleden   

 

 Het bestuur heeft een duidelijke stip aan de horizon. Waar sta je in 2025?  

 Communiceer dit als bestuur veelvuldig binnen de vereniging van start in 2020 tot 2025 

 Bestuur laat tussentijds zien hoe zij dit wil bereiken 

 Vraag hulp van capabele leden/klanten vanaf de start via persoonlijke benadering of die interesse 

hebben getoond via website, Facebook of Instagram 

 Laat het secretariaat inschrijfformulieren checken op leden of ouders van leden die hebben 

aangegeven om over planvorming mee te willen denken en benader hen 

 Geef mensen die  helpen voldoende eigen verantwoordelijkheid. Bestuur legt niet op. 

 Laat hen ook aangeven waarop ze zichzelf nog willen ontwikkelen en faciliteer dat 

 Interesseer als bestuur jongeren voor een jongerenbestuur 

 Geef het jongerenbestuur ook echte opdrachten 

 Laat de resultaten zien aan de leden/klanten van de organisatie 

 Als een sport- of beweegaanbieder behoefte heeft aan scholing of training kan een beroep gedaan 

worden op de servicelijst van de adviseur lokale sport voor scholing 

 

 

B        Versterken huidige aanbod 
Doel: in 2022 is een gewenst aanbod voor de verschillende benoemde doelgroepen bij de sport- of 

beweegaanbieder gerealiseerd . 
 

Behoeften van 12 tot 18 jarigen in beeld krijgen 

Hoe krijgen we in 2020 als sport- en beweegaanbieders de beweegbehoeften van middelbare scholieren in 
beeld? Communicatie met jongeren is van belang om te weten te komen wat hen aanspreekt. 

 
B.1     Neem een vriend of vriendin mee naar de club 

Wat kan de sport- en beweegaanbieder doen om hen te werven en te binden. Hoe worden zij het liefst 
benaderd? Wat kunnen en willen zij zelf regelen in dit kader? Allemaal vragen die gesteld kunnen worden. 

 

Acties: Neem een vriend of vriendin mee 12-18 jarigen 

 

 Verzamel als sport- en beweegaanbieder (jeugdcommissie) een groep van acht jongeren 

 Vraag hen “hoe de organisatie aantrekkelijk gemaakt kan worden voor jongeren?” 

 Vraag hen om op een volgend overleg een vriend of vriendin mee te nemen 

 Laat de jongeren een plan van aanpak laten opstellen met een begroting 

 Plan na akkoord bestuur indienen bij stuurgroep Lokaal Sportakkoord 

 Na akkoord stuurgroep de jongeren de organisatie op zich laten nemen 

 Evaluatie naar stuurgroep na een seizoen 

 Als een sport- of beweegaanbieder moeite heeft met deze materie kan een beroep 

 gedaan worden op de servicelijst van de adviseur lokale sport 

 

 

B.2     Ontwikkel een app met het aanbod voor middelbare scholieren 
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Dit is een app waarbij de sport- en beweegaanbieders in Sliedrecht laten zien wat zij allemaal doen en waar 

middelbare scholieren kunnen aangeven wat zij graag zouden willen.  
 

Acties: Ontwikkel een App voor middelbare scholieren 

 

 Organiseer als sport- en beweegaanbieders een onderling overleg met jongeren 

 Bepaal met elkaar de inhoud van de app of helemaal geen app, maar iets anders 

 Geef jongeren de ruimte om ideeën en wensen naar voren te brengen op beweeggebied 

 Maak een werkgroep om te onderzoeken wie deze app kan ontwikkelen 

 Laat de werkgroep een financieel plaatje maken van de kosten 

 Kom weer als groep sport- en beweegaanbieders bij elkaar om alles te bespreken 

 Nodig hier ook jongeren uit via SOJS en andere gemeenten via Adviseur lokale sport 

 Neem een besluit over de inhoud en de kosten en wie aanspreekpunt is 

 Na akkoord budget aanvragen bij stuurgroep lokaal Sportakkoord  

 Na akkoord stuurgroep, start uitvoering door aanspreekpunt in eerste kwartaal 2021 

 

 

B.3 Meer betrekken van onderwijsinstellingen bij het lokaal sportakkoord 

De sport- en beweegaanbieders uit Sliedrecht vinden een goede relatie met het onderwijs belangrijk. Deze 
kan verbeterd worden ten opzichte van de huidige situatie. 

 
Verbetertips 

De aanbieders hebben de volgende verbetertips meegegeven voor een goede relatie met als doel: In 2023 

werken alle onderwijsinstellingen samen met sport- en beweegaanbieders: 

 Ga scholen op een andere manier de scholen benaderen, niet alleen per mail maar juist er naartoe 

 Zorg voor verbinding, ga de relatie met elkaar aan. Oud leerlingen inzetten op hun school 

 Maak zichtbaar aan het onderwijs wat de sport- en beweegaanbieders doen 

 Denk ook aan het belang van het onderwijs 

 Organiseer een excursie voor scholen langs de sport- en beweegaanbieders 

 Bijeenkomsten op school organiseren 

 Scholen uitnodigen op een ludieke manier 

 Nadruk leggen op bewegingspercentage. 
 

Acties: 

 

 Organiseer als sport- en beweegaanbieders een gezamenlijk overleg  

 Bepaal met elkaar wat je de scholen allemaal wil vertellen en van hen wil weten 

 In 2021 met vertegenwoordiging van sport- en beweegaanbieders langs scholen 

 Wissel de gewenste informatie uit 

 Bedenk aan de hand van de uitgewisselde informatie welke acties moeten volgen en werk dit uit 
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INCLUSIEF SPORTEN 
 

C Nieuw aanbod voor mensen met een vorm van dementie 

Het idee gaat uit van het samen sporten van mensen met dementie en jeugd in de leeftijd van 10 tot en met 
16 jaar. Dit vindt het liefst plaats op scholen.  

 
Doel: Mensen met een vorm van dementie een stimulerende omgeving bieden, die ook uitzicht biedt op 

meer begrip en adequaat handelen van jongeren in een straatsituatie. 
 

Aanpak/acties 

 

 Overleg organiseren tussen sport- en beweegaanbieders en scholen 

 Bepalen welke zorginstellingen mee gaan doen en welke scholen 

 Bepalen aanbod van het samen sporten 

 Bepalen welke tijden geschikt zijn voor beiden 

 Zorg verantwoordelijk voor vervoer van de deelnemers naar de scholen 

 Klassen kunnen ook naar de instellingen toe indien buiten sporten gewenst is 

 Bepalen welke leerkracht en trainer dit aanbod verzorgt.   

 

 
 

 


