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ervoor dat we ontspannen, uitdagingen aangaan, leren, lichamelijk en mentaal fit
blijven en elkaar blijven ontmoeten.

Om dit voor nu en in de toekomst voor iedereen mogelijk te maken, is er een voor
het eerst in de Nederlandse geschiedenis een Nationaal Sportakkoord opgesteld.
Want alleen samen kunnen we een inclusieve en beweegvriendelijke omgeving
creëren.

Vanuit het verzoek tot lokale en regionale sportakkoorden is dit het gezamenlijk
geschreven Sportakkoord voor de Oude IJsselstreek. Een akkoord waarmee we het
belang onderkennen van sport, bewegen en gezondheid, het belang van
samenwerken en krachten bundelen!

De afgelopen maanden hebben verschillende (sport)aanbieders, werkgevers en
professionals uit het onderwijs en de zorg meegedacht aan de inhoud van dit
akkoord en de ambities die we willen behalen, om zo iedereen te kunnen laten
(blijven) bewegen. Met de lancering van dit Sportakkoord committeren we ons aan
het waarmaken van deze ambities.
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HET SPEELVELD

DE SPELERS
Er zijn al veel toppers die zich inzetten voor ons gezamenlijk doel: ‘Heel Oude IJsselstreek Beweegt’.
Zij doen dit allemaal vanuit verschillende achtergronden en motivaties.

Sportaanbieders, sportverenigingen, fysiotherapeuten, individuen, buurtsportcoaches, werkgevers,
onderwijsinstellingen, zorginstellingen, noem maar op!

Er is een legioen aan initiatieven te bedenken om iedere ambitie te behalen. Om ergens te beginnen,
hebben we deze toppers gevraagd mee te denken bij het vaststellen van de ambities en welke
initiatieven bij dragen aan het behalen van ieder doel. Kleine en grote initiatieven, alles om de
beweging er (alvast) in te krijgen.

JOUW IDEE
TELT MEE

Wat we nu nodig hebben, zijn jouw ideeën!
Wat kunnen we doen, om sporten, bewegen en een
gezonde leefstijl voor iedereen mogelijk te maken?

Heb jij een idee, groot of klein? Laat het weten op
www.mijnsportidee.nl
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ONS DOEL

DE AMBITIES

In de afgelopen maanden is er gewerkt aan dit Lokaal Sportakkoord. In grote en kleine sessies, één-

Het centrale doel is verder uitgewerkt in resultaten die we met z'n allen willen behalen. Deze zijn verdeeld over

op-één gesprekken en inspiratieavonden werd veel informatie opgehaald. Tijdens de verschillende

vijf ambities. Vijf ambities die alle inwoners bereiken en het sportlandschap versterken. De ambities zijn:

bijeenkomsten vertelden sportverenigingen over waar zij staan en waar zij over 10 jaar zouden willen
staan. Lieten buurtsportcoaches weten wat zij in het werkveld signaleren. En dachten werkgevers en
JEUGD T/M 12 JAAR
VAKER EN BETER
LATEN BEWEGEN

professionals uit het onderwijs en de zorg mee over wat zij kunnen betekenen in de besproken
toekomst van een inclusief sportlandschap.

Door deze groep enthousiaste en betrokken toppers, is het volgende doel gesteld:
TOEKOMSTBESTENDIG
SPORTLANDSCHAP
MET STERKE
VERENIGINGEN

JEUGD 12+ IN
BEWEGING

AMBITIES

Alle inwoners van de Gemeente Oude IJsselstreek
kunnen bewegen en sporten
HEEL OUDE IJSSELSTREEK BEWEEGT !

VITAAL AAN
HET WERK

OUDEREN VITAAL
EN GEZONDER IN
BEWEGING
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JEUGD T/M 12 JAAR VAKER
EN BETER LATEN BEWEGEN

INITIATIEVEN DIE ER AL ZIJN
OMNI KIDS

Opgroeien met sporten en bewegen als onderdeel

Voor jeugd tot en met 12 jaar zijn er veel

van de dag. Niet alleen om overgewicht tegen te

mogelijkheden op het gebied van sport en

gaan, maar ook om kinderen te laten

bewegen. Op school tijdens de pauzes of de

samenwerken in een groep en om te leren doelen

gymles. In de openbare ruimte op de

te stellen voor zichzelf en voor elkaar.

speelplaatsen en skatebanen. Daarnaast zijn er

Laagdrempelige kennismaking met
verschillende sport- en cultuuraanbieders voor basisschoolkinderen

Een leven lang fietsen

2

veel sportverenigingen en andere
Daarnaast is de ambitie om kinderen beter te laten

sportaanbieders.

bewegen. Het ontwikkelen van een goede
motoriek kent veel voordelen. Het ontwikkelt het

Samen zorgen zij voor een gevarieerd aanbod.

brein en heeft ook op latere leeftijd
gezondheidsvoordelen.

Dit Sportakkoord ondersteunt initiatieven en
activiteiten om de jeugd tot en met 12 jaar

Investeren in de jeugd is belangrijk. Want in de

Dagelijks bewegen door met de fiets
naar school te komen. Er wordt gewerkt
aan fietsvaardigheid en gedrag.

Zwanger en gezond
Zwangere vrouwen leren gezonde keuzes
te maken voor een gezonde start van de
baby en levensstijl van de vrouw als
mama in de toekomst

3

vaker en beter te laten bewegen.

kindertijd wordt de basis gelegd een gezond, vitaal
en gelukkig leven.

1

Er zijn al een aantal initiatieven bedacht om
deze ambitie te behalen, deze zie je op de
pagina hiernaast.

JOUW IDEE
TELT MEE

Wat kunnen we nog meer doen om de jeugd tot en
met 12 jaar vaker en beter te laten bewegen?
Heb jij een idee, groot of klein?
Laat het weten op www.mijnsportidee.nl
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JEUGD 12+ IN BEWEGING
Het is bekend dat vanaf 12 jaar veel jongeren

Lifestyle urban event, 0315-Jam!

stoppen met sporten. Andere dagelijkse
bezigheden krijgen prioriteit. Geld verdienen,

Voor jongeren uit de Gemeente Oude IJsselstreek. De

school en chillen met vrienden. Hier passen

0315-Jam wordt een proeverij met veel verschillende

twee keer trainen en een wedstrijd spelen niet bij

activiteiten en sporten. De 0315-Jam bestaat uit

iedereen meer tussen.

Streetball/Kickboxing/Skate/BMX/Volta pannafootball/
Graffiti/Hiphop dj’s/etc en muziek. Denk aan optredens

Het is belangrijk om deze doelgroep onderdeel te

van jonge bands.

laten zijn en blijven van initiatieven die zij wél
willen blijven doen. In gesprek gaan met de

De kick off is in 2022 waarin vier grote dorpskernen

jongeren, achterhalen wat er speelt bij hen.

worden betrokken. Er wordt een onderlinge competitie

Vragen en samen bepalen welke vormen van

aangegaan om de felbegeerde ‘0315-Jam’ – cup te

ontspannen, ontmoeten en bewegen zij willen.

winnen.

Dit Sportakkoord ondersteunt initiatieven en
activiteiten om de jeugd vanaf 12 jaar vaker en
beter te laten bewegen.

Er zijn al een aantal initiatieven bedacht om deze
ambitie te behalen. Een hele toffe is 'Lifestyle
urban event, 0315-Jam!'

Wat kunnen we nog meer doen om de jeugd

JOUW IDEE
TELT MEE

vanaf 12 jaar (meer) in beweging te krijgen?

Heb jij een idee, groot of klein? Laat het weten op
www.mijnsportidee.nl
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OUDEREN VITAAL EN
GEZONDER IN BEWEGING
Sporten en bewegen is een onderdeel van vitaal

Dit Sportakkoord ondersteunt initiatieven en

en gezond oud worden. Kleine gedragspatronen

activiteiten om ouderen vitaal en gezond in

maken al een groot verschil. Een dagelijkse

beweging te houden.

wandeling of fietstocht is een uitstekende manier
om in conditie te blijven. Bij verenigingen en

Er zijn al een aantal initiatieven bedacht om deze

andere sportaanbieders zijn veel activiteiten

ambitie te behalen.

gericht op ouderen. Deze staan meestal niet in
het teken van competitie en prestatie, maar het

Zo wordt in de Oude IJsselstreek op meerdere

elkaar ontmoeten en gezond bezig zijn

plaatsen Walking Football gespeeld onder leiding

staan centraal.

van professionele begeleiders. In Westendorp is
er BuitenFit en voor ouderen in Ulft en omstreken

We willen graag dat alle ouderen kennismaken

is er de Freewheel Vitality club op Sportpark

met bewegen en sporten. En dat zij de

IJsselweide.

mogelijkheid krijgen om te meten welke
gezondheidswinst dat met zich meebrengt.

Ook de beweegtuin is een goed voorbeeld van een
beweegaanleiding voor senioren.

Wat kunnen we doen om ouderen

JOUW IDEE
TELT MEE

vitaal en gezond in beweging te houden?

Heb jij een idee, groot of klein? Laat het weten op
www.mijnsportidee.nl
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VITAAL AAN HET WERK
Een dag hard werken en daarna de kinderen naar

Daarnaast hebben zijn er inwoners die momenteel

de (sport)vereniging brengen of mantelzorgen.

geen werk kunnen vinden. Als mensen zich

In het weekend sociale contacten onderhouden

gezond voelen via een sport en bewegen traject,

en boodschappen doen. Een druk leven met

dan geloven wij erin dat er meer zelfvertrouwen

veel verplichtingen. Of door corona veel meer

ontstaat om de arbeidsmarkt te betreden.

thuiswerken aan de keukentafel en hierdoor
eenzaamheid ervaren. Allerlei oorzaken die

Dit Sportakkoord ondersteunt initiatieven en

de mentale en fysieke gezondheid verstoren.

activiteiten om inwoners vitaal aan het werk te

‘Heel Oude IJsselstreek Beweegt’ zet zich

krijgen.

INITIATIEVEN DIE ER AL ZIJN
Fit veur altied
Bewustwording creëren van het
onderwerp Vitaliteit op het werk. Elkaar
inspireren om met gezonde initiatieven
aan de slag te gaan.

1

Companygames

2

in voor vitaliteit en een goede balans tussen
inspanning en ontspanning voor werknemers.

Bedrijven komen tegen elkaar uit in
competitie of toernooivorm. Bestaande
sportevenementen als de KrampRun
hiervoor als vliegwiel hierin gebruiken.

Er zijn al een aantal initiatieven bedacht om deze
ambitie te behalen.

Werkgevers hebben een groot belang bij
vitale werknemers. Zij willen ziekteverzuim
tegengaan, goed personeel behouden en
een interessante werkgever zijn. Werknemers
vinden goede secundaire arbeidsvoorwaarden
steeds belangrijker. Vitaliteit op de werkvloer
is daar onderdeel van.

JOUW IDEE
TELT MEE

Wat kunnen we doen om iedereen vitaal aan het
werk te krijgen?

Heb jij een idee, groot of klein? Laat het weten op
www.mijnsportidee.nl
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EEN TOEKOMSTBESTENDIG
SPORTLANDSCHAP MET
STERKE VERENIGINGEN
Het besturen van een vereniging kost veel tijd

Een ambitie waar het sportlandschap in de gehele

en energie. Het is een uitdaging om de boel

Oude IJsselstreek bij gebaat is. Want zonder

op orde te houden en tegelijkertijd energie

verenigingen is het beweeg- en sportaanbod

te steken in het vinden van nieuwe leden, het

schraal, zijn de sociale ontmoetingsplekken

aanpassen van het aanbod of het openstellen

beperkt en vervalt een groot deel van de zeer

van de club voor de buurt.

gewaardeerde cultuur.

In plaats van ieder voor zich, is het tijd om de

Op basis van het Beweeg- en Sportakkoord

krachten te bundelen. Om ideeën uit

wordt nog meer gekeken naar mogelijkheden voor

te wisselen of projecten en programma’s te

samenwerking en professionalisering.

ontwikkelen en aan elkaar te koppelen. Of

Verenigingen die voorop lopen delen hun

bijvoorbeeld om samen te kijken naar de inzet

kennis en ervaring. En er wordt kennis ingezet

van professionals. ‘Heel Oude IJsselstreek

van het professionele kader. De adviseur lokale

Beweegt’ wil verenigingen sterker en meer

sport gaat in gesprek over mogelijkheden

toekomstbestendig maken.

om de verenigingen te ondersteunen. En de
buursportcoaches gaan op zoek naar nieuwe
verbindingen. Verenigingen zijn en blijven in de

Professionaliseren
Onderzoeken en verkennen welke
professionaliteitsslagen er te maken zijn
binnen het sportverenigingsleven voor
een toekomstbestendig sportlandschap.

1

Sportpark als ontmoetingsplaats

2

Multifunctioneel gebruik van het
sportpark dat uitdaagt om te sporten en
bewegen.

Ontwikkelen van bestuurlijk en
technisch kader bij verenigingen
Vrijwilligers worden ondersteund om
kwalitatief hun rol uit voeren.

3

Iedereen doet mee

4

Ondersteunen sportverenigingen voor
het toegankelijk maken voor mensen met
een beperking.

JOUW IDEE TELT MEE

lead. Zij geven aan wat zij nodig hebben om door

Wat kunnen we doen om een toekomstbestending sportlandschap met sterke verenigingen te

te ontwikkelen tot toekomstbestendige club.

krijgen? Heb jij een idee, groot of klein? Laat het weten op www.mijnsportidee.nl
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DE STRATEGIE

KRABBELEN MAAR!

De uitdagingen en ambities die we in dit Sportakkoord hebben vastgelegd zijn niet nieuw. De aanpak wel!

Het is geen feestje van de Gemeente Oude IJsselstreek, of van de grootste verenigingen. Het is van

Iedereen mag ideeën in dienen. Wat kunnen we doen, om sporten, bewegen en een gezonde leefstijl voor

iedereen. Sportaanbieders, sportverenigingen, fysiotherapeuten, individuen, buurtsportcoaches,

iedereen mogelijk te maken? Heb jij een idee, groot of klein? Laat het weten op www.mijnsportidee.nl

werkgevers, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, en het belangrijkste; jijzelf!

Financiën
Voor de uitvoering van alle ideeën die bijdragen aan het behalen van de ambities in dit Sportakkoord, stelt
de Gemeente Oude IJsselstreek het rijksbudget van € 20.000 per jaar voor 3 jaar lang beschikbaar.
Aanjaagbudget en verbinden

Met de lancering van dit Sportakkoord committeren we ons aan het waarmaken van de ambities.
Gemeente Oude IJsselstreek committeert zich aan het beschikbaar stellen van de financiële middelen
De Stuurgroep belooft alle ingediende ideeën te beoordelen. Groot of klein, ieder idee telt mee!
Heb jij een goed idee. Doe dan ook mee!

Op een vast moment per maand bespreken leden van Stuurgroep Lokaal Sportakkoord alle ingediende
ideeën. Goedgekeurde initiatieven kennen zij een aanjaagbudget toe. Daarnaast verbinden zij diverse
initiatieven, zodat we niet allemaal ons eigen feestje gaan vieren, maar gaan samenwerken aan het behalen
van ons gezamenlijk doel.

Otwin van Dijk
Burgemeester Oude IJsselstreek
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