


Sport verenigt Nissewaard!

Het is 2020. Nissewaard is een sportieve gemeente. Het 
verenigingsleven is zeer uitgebreid en levendig. Speeltuinen 
en schoolpleinen worden steeds groener en actiever. En het 
buitengebied nodigt uit om er tijd door te brengen. De gemiddelde 
inwoner leeft dan ook naar tevredenheid in Nissewaard. 

En toch kan het beter. Zoveel organisaties zetten zich in om 
Nissewaard in beweging te brengen dat dingen soms dubbelop 
gebeuren. Of goede ideeën blijven liggen omdat er geen tijd is. 
Geen mankracht. Of geen geld. 

We vinden elkaar hier. In ons lokale akkoord sport en bewegen. 
Hier delen we onze doelen. En strijden we samen voor een mooi 
resultaat: elke Nissewaarder in beweging. Want beweging werkt. 
Beweging maakt gezond. Fysiek, mentaal en sociaal. Mensen 
worden fitter en gelukkiger, verenigingen worden sterker, wijken 
worden aantrekkelijker, schoolprestaties worden beter, de sfeer op 
straat wordt gezelliger. Kortom: Nissewaard wordt nog leuker.

Ons beweegakkoord is van deze samenleving zelf. Sportaanbieders, 
het onderwijs, sporters, zorg, welzijn, woningcorporaties, het 
bedrijfsleven en de gemeente trekken samen op. 



Vitaal aanbod

Het is 2020. Nissewaard is een sportieve gemeente. Het “Een vitaal 
aanbod is een breed en gezond aanbod van sport en bewegen 
waar we samen verantwoordelijkheid voor dragen. Zowel aanbod bij 
sportaanbieders als het aanbod in de wijk of de openbare ruimte. We 
gebruiken de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk.” (werkgroep 
Vitaal aanbod)

Wat gaan we doen? 
 1. Organiseer een fysieke sportmarktplaats (dus echt mensen 
  bij elkaar). Waarbij vragers naar sportaanbod (doelgroep, 
  scholen, wijken) en aanbieders van sport bij elkaar komen en 
  verbinding kunnen maken.
 2. Ontwikkel een ‘sportpaspoort’ voor kinderen waarmee zij 
  gratis kennismakingslessen kunnen volgen bij verschillende 
  sportverenigingen. Dit stimuleert brede sportoriëntatie. 
  Stimuleer het volmaken van het paspoort door kinderen met 
  een vol paspoort extra aandacht te geven (bijvoorbeeld via 
  een high five waardering).
 3. Geef sportverenigingen die High Five zijn een (extra) podium 
  tijdens het Nissewaard sportgala.
 4. Ontwikkel een sportscan voor kinderen (niet fysiek maar meer: 
  welke sport past bij jou? Aan de hand van een vragenlijst).
 5. Verbind de sportorganisaties met de (kwetsbare)ouderen via 
  zorg- en welzijnsorganisaties. Denk aan signalerend 
  huisbezoek. (Zie hoofdstuk Inclusief sporten)
 6. Jaag sportaanbod voor ouderen aan (bijvoorbeeld met het 
  initiatief old stars). Opnemen in het jaarprogramma van 
  High Five.
 7. Geef kinderen die 4 jaar worden foldermateriaal mee met 
  informatie over het sportaanbod op dat moment. (initiatief PIB)



Armoede & bewegen

“Gebrek aan geld mag voor niemand een drempel zijn om te 
bewegen. Armoede heeft invloed op de leefstijl en gezondheid. Het 
leidt vaak tot eenzaamheid en chronische stress. Er gebeuren al 
veel goede dingen op dit gebied voor de inwoners van Nissewaard. 
Het is belangrijk dat dit aanbod bekend is bij iedereen.” (werkgroep 
Armoede & bewegen)

Wat gaan we doen? 
 1. Verbinding met gewenste partners, zoals een voedselbank, 
  vluchtelingenwerk en het onderwijs.
 2. Voortzetting pilot Jeugdsport- en cultuurfonds waarmee 
  kinderen uit gezinnen met inkomens tot 150% van 
  bijstandsniveau gratis kunnen sporten.
 3. Overzicht (online en offline) van alle mogelijkheden en 
  regelingen voor mensen met een klein inkomen
 4. Gratis aanbod fitness voor bezoekers Voedselbank (initiatief 
  Rechtop van stichting GLOW/Martin van Assendelft)
 5. (Kerst)pakket met gratis sporttraject bij de vereniging voor 
  bezoekers Voedselbank (initiatief Spijkenisse Scouts)
 6. Bestaande accommodaties benutten voor beweegaanbod 
  buiten schooltijd (schoolpleinen, gymlokalen, wijkcentra, 
  jongerencentra) (zie ook hoofdstuk Onderwijs & bewegen)
 7. Vrijwilligers vinden om aanbod te creëren in de wijk en/of om 
  kinderen naar verenigingen te brengen.
 8. Bewustzijn en betrokkenheid bij ouders creëren rondom het 
  belang van beweging, zowel voor kinderen als voor de ouders.
 9. Op scholen en jongerencentra het gratis beweegaanbod onder
  de aandacht brengen
 10. Beweegaanbod voor volwassenen (minima) tegen gratis of 
  maatschappelijk tarief uitbreiden.
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Inclusief sporten en bewegen

“Het moet vanzelfsprekend zijn dat iedereen kan sporten en 
bewegen. We willen een sterk netwerk creëren van professionals en 
sportaanbieders. Het is belangrijk dat we de doelgroep kennen en 
dat het aanbod bekend is. De drempel om mee te doen moet laag 
zijn.” (werkgroep Inclusief sporten en bewegen)

Wat gaan we doen? 
 1. Het netwerk versterken: informele bijeenkomst organiseren 
  waar professionals en verenigingen / welzijnsorganisaties 
  samen komen. Elkaar leren kennen zodat er beter naar 
  elkaar doorverwezen wordt. Ook: informatie van elkaar delen: 
  flyers beschikbaar op locatie of aanbod van andere 
  organisaties meenemen in de nieuwsbrief.
 2. Gids van het aanbod maken. Zowel sport als sociale 
  activiteiten meenemen, inclusief contactpersonen, data en 
  tijden, beschrijving van de doelgroep.
 3. Structureel terugkerende beweegpagina in Groot Nissewaard 
  waar sportverenigingen zich voor kunnen stellen.
 4. Een ‘Doe Mee’ dag organiseren. Deelnemers kunnen proeven 
  bij verschillende aanbieders wat bij ze past. (initiatief van 
  Spark)
 5. Ambassadeurs vinden en activeren die de doelgroepen 
  kunnen stimuleren om in beweging te komen. 
 6. De (bridge) interventie Denken en Doen realiseren in 
  Nissewaard.



Onderwijs & bewegen

“Het beweegaanbod voor 0 – 18 jaar verdient aandacht via een 
doorlopende, sportieve ontwikkellijn. Plezier, motorische 
vaardigheden, de vakleerkracht en een brede sportoriëntatie zijn 
daarbij belangrijke onderdelen. Door accommodaties en sportlocaties 
efficiënter te gebruiken, kunnen we meer (multifunctioneel) gebruik 
stimuleren. Naast de rol van het onderwijs is ook de betrokkenheid 
van ouders van belang voor een succesvol resultaat.” 

Wat gaan we doen? 
 1. (Vak)leerkracht biedt elk kind op de basisschool minimaal twee 
  keer per week een uur gymles. 
 2. Een stimuleringsprogramma voor het bewegen van het jonge 
  kind 0 – 4 jaar (en daarna) met en via de ouders
 3. Verbinden van sportaanbieders met school en kinderopvang 
 4. Doorontwikkeling wijksportvereniging naar meerdere wijken en 
  doelgroepen
 5. Pilot draaien met meer gebruik van sportaccommodaties door 
  het onderwijs, zonder extra kosten voor de scholen.
 6. Schoolpleinen beweegvriendelijker inrichten
 7. Experimenteren met schoolpleinen die langer open zijn.
 8. Beweegchallenges introduceren op school (in de klas) rondom 
  wisselende thema’s
 9. Scholencompetitie oprichten 



Veilig sportklimaat

“Een veilige omgeving is essentieel voor het sportplezier. Een veilig 
sportklimaat bestaat uit twee elementen: fysieke en sociale veiligheid. 
Onderdelen als EHBO, VOG, een veilig gebouw en trainers/leraren 
met een diploma spelen hierbij een rol. We vinden het belangrijk dat 
er 1 werkwijze is voor verenigingen. Actieve verenigingen moeten 
erkenning en waardering krijgen voor hun inzet op dit thema.” 
(werkgroep Veilig sportklimaat) 

Wat gaan we doen? 
 1. Een campagne lanceren die eraan bijdraagt om het belang van 
  een veilig sportklimaat in het DNA van verenigingen en 
  vrijwilligers te krijgen. 
 2. Het thema terug laten komen op de sportpagina in Groot 
  Nissewaard. (Zie hoofdstuk inclusief sporten)
 3. Veilig sportklimaat als pijler opnemen in het jaarprogramma van 
  High Five, zodat hier extra inzet op komt. Een richtlijn opstellen 
  voor een veilig sportklimaat bij verenigingen.



NOC NSF

Topsport

“Topsport is relevant en inspirerend. We willen een sterk netwerk 
neerzetten rondom sporttalenten en inzetten op ontwikkeling. (H)
erkenning van talent is ook belangrijk. Evenals exposure, zowel voor 
het talent als voor inwoners als een bron van inspiratie om zelf te 
gaan sporten.” (werkgroep Topsport)

Wat gaan we doen? 
 1. Talententeam/topsportteam Nissewaard opzetten als inspiratie 
  voor de jeugd en om samen sterk te staan voor sponsoring, 
  gezamenlijke fysio, masseur, arts etc.
 2. Samenwerking met scholen: inspiratie, clinics, schoolsport. 
  Maar ook om een flexibel rooster mogelijk te maken. 
 3. Gezamenlijke workshops organiseren – deelname met 
  topsporters aan workshops als sport & studie, voeding, 
  psycholoog. Aansluiting zoeken bij Rotterdam Topsport en 
  aanbod in het High Five jaarprogramma opnemen.
4. (H)erkenning voor talententeam met kledingpakket.




