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OVER NEGEN

DE KRACHT DIE NEGEN HEET
Een energie die zo aanstekelijk is, dat je er altijd meer van wilt. Bijna verslavend,
maar onmisbaar om te inspireren en vernieuwen. Altijd in beweging om voor
iedereen een leven lang sporten en bewegen mogelijk te maken. Dat is de kracht
die Negen heet.
Een eerste kennismaking met Negen voelt voor velen als een energiebom of
cafeïneshot. Overweldigend, maar enorm inspirerend. Een wervelwind aan energie,
daar kan Red Bull alleen maar van dromen! Een energie die voortkomt uit een
overtuiging; een geloof in de kracht van sport en bewegen. Om mensen meer en
beter te laten bewegen en dat een leven lang. Ons geloof in de kracht van sport en
bewegen is onvoorwaardelijk en nauwelijks tegen te spreken, zelfs niet met de beste
onderbouwing. Toch zoeken we naar mogelijkheden om de impact van sport en
bewegen zichtbaar te maken en vooral te delen met anderen om hen te inspireren
en te stimuleren om anders te durven denken en doen. We zijn daarin onze tijd vaak
vooruit, maar samen met spelbepalers durven wij te dromen en dit om te zetten
naar handelen. Voor veel mensen is dit vaak een sprong in het diepe, maar Negen
springt altijd mee. Samen die sprong wagen is immers zoveel leuker! De beweging
die wij realiseren, brengt plezier, maar draagt bovenal bij aan een gezond en gelukkig
leven. Voor iedereen, van jong tot oud. Iedereen kan meedoen en samen met ons
bijdragen aan het geluk in zijn of haar omgeving. Wij zijn in ieder geval fan en
enorm trots op hetgeen we de afgelopen jaren bereikt hebben samen met
onze spelbepalers.
In dit inspiratieboek delen we met trots onze kennis en ervaringen om ook
anderen te inspireren en in beweging te brengen. Laat je onderdompelen
in de kracht die Negen heet en raak geïnspireerd!

Roy & Danielle
BEKIJK VIDEO
HET JAAR VAN NEGEN

Dit icoon geeft aaknunt bekijken.
dat je een video eerste video.
Klik hier voor de
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DE BETEKENIS
VAN BEWEGEN
De betekenis van sport en bewegen… Het lijkt een onderwerp wat weinig
introductie of toelichting nodig heeft. Maar nog steeds zijn er veel mensen die
niet sporten of minder kansen krijgen om te sporten of bewegen. Terwijl de
waarde van sport meer en meer aangetoond wordt.
Voor iedereen geldt dat voldoende beweging en gezond eten belangrijk is
om gezond op te groeien en vitaal oud te kunnen worden. Het verbetert de
weestand én verkleint de kans op chronische ziekten. Maar sport en bewegen
betekent zoveel meer, voor jong én oud. Het heeft een positieve invloed op
onze hersenen. Je kunt je er beter door concentreren en leren. We zien in het
onderwijs bewegen steeds meer onderdeel worden van de reguliere lessen. Dan
kunnen kinderen even uitrazen om daarna weer met focus aan het werk te gaan.
Dat geldt ook voor ouderen. Onderzoek toont aan dat regelmatig bewegen het
ontstaan van dementie vermindert. Sporten maakt ook gelukkig. Tijdens het
bewegen maakt ons lichaam een stofje aan: endorfine. Ook wel het geluksstofje
genoemd. Het zorgt ervoor dat mensen zich na het sporten beter, ontspannen
en tevreden voelen. Wie wil dat nu niet?! Voeg daaraan toe dat sport en
bewegen bijdraagt aan de ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden
én aan talentontwikkeling. En door te bewegen zijn veel mensen minder
eenzaam. Sport verbindt. Het is niet van de individuele sporter, de energieke
beweegcoach of de lokale voetbalclub. Het is van en voor de gemeenschap,
daarom moeten we er samen in durven investeren. Samen staan we sterk en
bereiken we meer mensen om sport en bewegen te laten ervaren.
We kunnen nog wel even doorgaan om de positieve effecten van sport en
bewegen op te sommen, maar we laten dit liever over aan de mensen die
van dichtbij de betekenis van sport meemaken. Onze beweegcoaches en
partners uit onderwijs, zorg en welzijn vertellen hun verhaal.
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BEWEGEN WORDT DE STANDAARD

VANUIT DE GEMEENTE WILLEN
WE IETS BETEKENEN VOOR
ONZE INWONER

Het is de droom van Han Geurts (wethouder sport, gemeente Horst aan
de Maas): bewegen als de standaard in ons leven. “Het wordt ingezet
als middel om mee te kunnen doen in onze maatschappij. Met onze
verenigingen als sociaal netwerk van de toekomst.”
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Van dromen naar werkelijkheid

kwamen samen in beweging. Een echt geluksmoment”, aldus

Ze komen op veel plekken en hebben veel contacten met andere

“Voorheen werd sporten en bewegen vaak gezien als leuke

Frans. “Bewegen is ook voor ouderen belangrijk. Het houdt ze

beweegprofessionals. Ze zitten vol vernieuwende en praktische

hobby. Maar het is meer dan alleen in beweging komen. De kracht

gezond, fit en zelfstandig. Bovendien is het samenzijn voor hen

ideeën en maken inwoners en partners bewust van de impact van

van sporten en bewegen is groot. Het zorgt voor een goede

ook hartstikke belangrijk én leuk.”

een gezonde levensstijl. Maar bovenal laten ze mensen ontdekken

gezondheid én een betere leefbaarheid in onze gemeente”, aldus

hoe leuk sport en bewegen is”, aldus wethouder Geurts.

Frans Verhaag (beleidsmedewerker sociaal domein gemeente

Verenigingen verenigen

Horst aan de Maas). Dagelijks zijn de beweegcoaches van Sport

Sportverenigingen zorgen voor leefbaarheid in de dorpen. Het

Over Sport aan de Maas

aan de Maas samen met lokale partners in de weer om van Hans

is een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van een

In Horst aan de Maas is het goed en gezond leven. De

droom werkelijkheid te maken. Han: “Ze halen mensen uit een

dorp. De beweegcoaches helpen een handje om de verenigingen

beweegcoaches van Sport aan de Maas zorgen voor een leven vol

vast patroon en zorgen dat jong en oud niet stil blijven staan.

klaar te maken voor de toekomst. “Ze zorgen voor verbinding en

beweging. Kinderen en jongeren maken kennis met een gezonde

Tijdens de gymles leren kinderen op de juiste manier bewegen én

vernieuwend aanbod voor verschillende doelgroepen. Han is trots:

leefstijl. Van jongs af aan raakt de jeugd vertrouwd met sport,

ze ontdekken hoe leuk sporten en bewegen is. Zodat ze het ook
in hun vrije tijd gaan doen. Daar hebben ze de rest van hun leven
plezier van. Ook draagt het bij aan de persoonlijke ontwikkeling.
Ze leren normen en waarden, omgaan met tegenslag en ervaren
vreugde en plezier. Maar drie kwartier gymles per week is niet
voldoende. Er is meer nodig, zoals bewegend leren. Kinderen
komen tijdens rekenen of taal in beweging. Het sporten en
bewegen is dan geen doel op zich. Het zorgt ervoor dat kinderen
zich beter concentreren én leren. Beweegcoaches leren de
leerkrachten hoe ze dit zelf kunnen toepassen. Zo wordt bewegen
steeds meer een vast onderdeel van het onderwijs.”

“In Horst aan de Maas vinden we het normaal dat er
zo veel wordt samengewerkt: Expeditie Sevenum,
Afslag10, Grubbenvorst Verenigt.

”

“Cultuur en sport, die over het algemeen een kleine groep vaste
bezoekers trekken, zorgden samen voor een zwembad dat vier
keer werd uitverkocht! Het leverde een gigantische boost voor
beide verenigingen op.”
De kracht van Sport aan de Maas
“Vanuit de gemeente willen we iets betekenen voor onze

Bewegen is beleven
Bij bewegen speelt ook beleving een belangrijke rol.
“Mensen sporten voor de gezelligheid. Gezondheid komt op
de tweede of derde plek. De Silent Disco is daar een perfect
voorbeeld van. Sport aan de Maas organiseerde een stille disco
bij een aantal zorglocaties. Ouderen met dementie genoten en
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inwoners, zodat ze gelukkig kunnen wonen en leven in onze
gemeente”, vertelt Frans. “Daarnaast zien we bewegen als
belangrijke vorm van preventie. Zo kunnen we de kosten van de

bewegen en gezondheid. Zo kunnen ze zich sportief en
gezond ontwikkelen.
Samen met beweegmaatje Ben Bizzie ontdekken ze dat sport
en bewegen niet alleen gezond, maar ook leuk is. Ook ouderen
en mensen met een beperking kunnen meedoen, niemand staat
aan de kant. Door te blijven bewegen, zijn zij onafhankelijker. Het
houdt ze fit en vitaal, maar het brengt mensen vooral ook samen
én het is gezellig. Sport aan de Maas gelooft in de kracht van
verenigingen. Ze zorgen voor een sterke en sociale samenleving.
Met de hulp van verenigingsondersteuners worden ze echte
spelbepalers én klaar voor de toekomst.

BEKIJK VIDEO
SPORT AAN DE MAAS IN BEWEGING

gezondheidszorg en maatschappelijke voorzieningen beperken.
De beweegcoaches van Sport aan de Maas helpen ons daarbij.
Hun kracht is dat zij ons een spiegel voorhouden.
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VAN JE HOBBY JE WERK MAKEN

HELD OP HET VOETBALVELD

Beweegcoaches Dieuwertje, Youp en Matti hebben een duidelijke

Miranda Heijmans (directeur IKS De Bongerd in Nederweert) en Maria

passie voor sport en bewegen. Daar hebben ze hun werk van gemaakt.

Barten-Jans (gedragsspecialist en gymleerkracht in Venray) zijn het

Dagelijks toveren zij een glimlach op de gezichten van kinderen, mensen

duidelijk eens. “Het is belangrijk dat kinderen plezier beleven tijdens

met een beperking en ouderen. Ze vertellen over hun drijfveren en waar

het sporten en bewegen. En dat ze de kans krijgen om hun talenten

die vandaan komen.

te ontdekken en ontwikkelen. Verenigingen, scholen, gemeenten en
beweegcoaches helpen een handje mee, want samen bereik je

BEKIJK VIDEO
DIEUWERTJE VAN 9 TOT 9

BEKIJK VIDEO
YOUP VAN 9 TOT 9

meer dan alleen.”
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Op naar Negen

Nóg meer beweging

Plezier beleven

voor enthousiasme en expertise. Ze zijn het verlengstuk van het

“Beweegcoach word je niet zomaar. Dat ben je. Er zit een bepaalde

“Ik geniet enorm van de kleinste dingen, zoals een koprol bij kleine

Op De Bongerd mogen alle kinderen meedoen met sport en

onderwijs.” De Bongerd werkt ook met andere scholen. Ze zorgen

drijfveer achter, vaak al van kinds af aan. Bij mij is het al op heel

kinderen. Het is een grote uitdaging, maar met een beetje

bewegen: “Iedereen is vrij om te bepalen wat hij of zij wil doen.

samen voor naschools aanbod.

jonge leeftijd begonnen. Niet alleen ik, maar ook mensen uit

hulp blijven ze oefenen. Wanneer het uiteindelijk lukt, vinden ze

Als leerlingen maar plezier beleven. Wanneer ze leuk vinden wat

mijn omgeving, merkte dat ik echt enorm van sporten hield. Ik

het fantastisch. De glimlach op het gezicht van een kind maakt

ze doen, kunnen ze doelen stellen. Zo blijft het leuk en geeft het

kon geen seconde stil zitten”, vertelt Youp. Matti sluit zich daar

me trots. Ze willen het zo snel mogelijk ook aan papa en mama

meer voldoening én zelfvertrouwen.” Een gedicht van één van de

“Door samen te werken, geven we kinderen de kans om

volledig bij aan: “Sport drijft mij én ik kan er al mijn energie in

laten zien. Dat is toch geweldig?”, vertelt Dieuwertje. “Kinderen

leerlingen greep Miranda aan. “Hij voelde zich op het voetbalveld

kwijt.” Dieuwertje twijfelde nog even tijdens haar studiekeuze.

zijn inderdaad geweldig. Altijd eerlijk en direct. Daar leer je enorm

een held. Dat is natuurlijk wat we willen. Hoe bijzonder dat een

lukt dat niet. Samen met andere scholen, verenigingen,

Toch zijn ze allemaal met verschillende opleidingen, maar met een

veel van. Laatst zei een leerling: “Ik mag jou niet”. Uiteraard vroeg

leerling zoiets krachtigs uit.”

gemeenten en beweegcoaches wel, vult Maria

gezamenlijke passie voor sport bij Negen terecht gekomen.

ik waarom. Het lag aan hoe ik stond en keek. Feedback waar ik

haar aan.

meteen iets mee kan. Een paar dagen later hadden de leerling en
ik het enorm naar ons zin.” Matti kijkt al uit naar wat er allemaal

Bewegingsbehoefte is groot

Het verveelt nooit

op de planning staat: “Ik heb enorm veel zin in de valpreventie

Maria Barten-Jans ziet dat de bewegingsbehoefte van kinderen

Sporten en bewegen is gezond, het brengt mensen bij elkaar en

training die ik ga geven aan een enthousiaste groep senioren.

op school groot is. “Daarom is het belangrijk om kinderen zo veel

het zorgt voor plezier. Daar dragen deze beweegcoaches dagelijks

Met oefeningen wil ik de kans op vallen verkleinen. Ik ben ervan

mogelijk de kans te geven om te bewegen. Niet alleen tijdens de

hun steentje aan bij. Samen met 30 andere beweegcoaches

overtuigd dat ze na acht weken met een glimlach én meer

gymles maar ook tijdens de pauze en tussen de lessen door.” Op

brengen ze jong en oud letterlijk en figuurlijk in beweging. Ieder

zelfvertrouwen de straat op gaan.” “Niet alleen de mensen die we

basisschool EigenWijs in Venray organiseren verenigingen uit de

met zijn eigen aanpak, specialisme en doelgroep. Dat maakt

in beweging brengen, maken het werk leuk. Ook onze collega’s.

buurt regelmatig sportdagen om kinderen kennis te laten maken

dat een week er voor elke beweegcoach anders uitziet. Zo

Ze staan altijd klaar om nieuwe ideeën en initiatieven te delen. Zo

met verschillende sporten. Ook maakt de school maximaal gebruik

brengt Dieuwertje baby’s, dreumesen en kinderen tot 12 jaar in

komen we samen verder en zorgen we voor nóg meer beweging!”,

van het beweegaanbod vanuit de gemeente. Ze plannen uitjes

beweging. Youp focust zich voornamelijk op jongeren en ouderen

vertelt Dieuwertje.

naar de ijsbaan en doen mee met de wandelvierdaagse

en Matti gaat met statushouders, mensen met een geestelijke

hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Alleen

”

en scholentoernooien.”

beperking en senioren aan de slag.

“Geen dag is hetzelfde en dat maakt ons werk zo leuk”,

Talenten ontdekken en ontwikkelen
Volgens Miranda is het belangrijk om vooral te kijken naar wat
de kinderen nodig hebben. “Het is belangrijk dat we er als school

aldus Youp. “Zo sta je ’s ochtends kleuters les te geven,

voor zorgen dat we de leerlingen uitnodigen om te bewegen.

heb je ’s middags een gesprek met een vereniging

14

Leerkrachten die affiniteit hebben met sport en bewegen geven

en sluit je je dag af met een heerlijke wandeling met

gymlessen en worden ondersteund door beweegcoaches van

ouderen. Dat verveelt nooit.

Sport Nederweert. Zij ondersteunen de leerkrachten en zorgen

”

Matti van den Elzen

Youp Oosterbroek
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Dichterbij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking

BEWEGEN ALS BASIS VOOR
ONTWIKKELING

thuis, op school of op een woon- of werklocatie van Dichterbij.

De basis voor een actief leven vol beweging wordt al vroeg gelegd.

Bewegen is voor hen een belangrijk onderdeel. Dat is waar Roel zich

Iduna Verstappen (directrice SKM in Meijel) en Jacqueline Versleijen

dagelijks voor inzet. Samen bereik je meer dan alleen en daar staat

(clustermanager Kinderopvang ’t Nest in Grubbenvorst) brengen

beweegcoach Roel Krauth (Dichterbij) volledig achter.

kinderen zo veel mogelijk in beweging. En dat lukt mede door de

Hij vertelt erover.

samenwerking met Ben Bizzie, beweegcoaches en lokale organisaties.

TWEE WETEN MEER DAN ÉÉN
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Het mes snijdt aan meer kanten

te bieden heeft. “In die wereld vindt elke cliënt een sport die hij

Nieuwe impuls in beweging

Volgens Roel is het plezier, de inzet en de beleving van de cliënten

of zij leuk vindt om te doen. Het zorgt ervoor dat iedereen kan

Bij Stichting Kinderopvang Meijel worden kinderen veel in

van Dichterbij optimaal tijdens het bewegen. “Duidelijk merkbaar

meedoen en dat ze niet langer gezien worden als een aparte

beweging gebracht. Daar draagt Ben Bizzie elke dag een steentje

is hoe erg de cliënten uitkijken naar het bewegen. En ze genieten

doelgroep. Daar moeten we samen aan blijven werken.”

aan bij. “Ben Bizzie heeft nieuw leven geblazen in ons bestaande

zichtbaar als ze bezig zijn. De prikkelverwerking van mensen met

sport- en beweegaanbod. Hij heeft samen met de beweegcoaches

een verstandelijke beperking komt op gang tijdens bewegen. Ze

in Meijel nieuwe dingen toegevoegd en onze samenwerking met

kunnen zich ontladen. Hierdoor ervaren zorgmedewerkers minder

basisschool Den Doelhof een impuls gegeven. Ben Bizzie leeft

problemen en kan er gekeken worden of medicatie gereduceerd

bij de kinderen en hij maakt de kinderen duidelijk enthousiaster

kan worden. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten. Maar het

om te bewegen”, aldus Iduna. Ook de samenwerking met

allerbelangrijkste vind ik, dat cliënten het gevoel krijgen dat ze

verenigingen zorgt voor meer beweging bij de jongste inwoners

ertoe doen en ergens bij horen.”

van Meijel. “Diverse verenigingen bieden tijdens en na school

“Vooral die wisselwerking vind ik mooi.
De medewerkers van de kinderopvang hebben affiniteit
met het zorgen voor kinderen. De beweegcoaches met
bewegen. Het vult elkaar perfect aan.

”

BEKIJK VIDEO
KICK-OFF BEN BIZZIE IN MEIJEL

clinics aan. Kinderen komen hierdoor met meer kinderen én meer
verenigingen in aanraking.” Daarnaast mag ook de samenwerking
Samen bereik je meer

met andere doelgroepen niet ontbreken. Ook jong en oud komen

Dichterbij startte ooit met één beweegcoach vanuit Sport aan

samen in beweging. “Mooi om te zien hoe ouderen opleven door

de Maas. “Bewegen is een belangrijk onderdeel geworden bij

de activiteiten met kinderen. En de kinderen uiteraard ook.”

Dichterbij. Ondertussen hebben we een eigen beweegteam
en biedt Sport aan de Maas ons ondersteuning. Samen bereik
je immers meer dan alleen. Ook met betrekking tot sport en

Optimale ontwikkeling voor kinderen

bewegen. Twee weten meer dan één! De samenwerking met

Kinderopvang ’t Nest streeft naar een optimale ontwikkelingskans

Sport aan de Maas maakt het heel sterk. Er ontstaat een steeds

voor ieder kind. Ook op het gebied van sporten en bewegen.

groter draagvlak. Medewerkers en andere organisaties weten ons

Jacqueline vindt bewegen heel belangrijk, zeker in de eerste

steeds beter te vinden. Wanneer ook zij achter meer beweging

levensjaren. “Het beweegaanbod van Sport aan de Maas

gaan staan, kan niemand er meer onderuit.”

voor peuters sluit aan op de optimale ontwikkeling van een
kind. Kinderen leren op verschillende manieren hun lichaam

Samen doen

gebruiken. Ze gaan op ontdekking, doen zelfvertrouwen op en

Het is Roels droom dat er een wereld bestaat waar ook mensen

beleven plezier.” Tegelijkertijd pikken ook de medewerkers van de

met een verstandelijke beperking bij sportclubs en verenigingen

kinderopvang hier veel van op. Ze zien nieuwe mogelijkheden en

graag geziene personen worden. En dat mensen met een ernstige

doen ideeën en variaties op om bewegen uitdagender en leuker

meervoudige beperking kunnen genieten van alles wat sport

te maken. Jacqueline ziet ook dat beweegcoaches regelmatig iets
oppikken van de medewerkers op pedagogisch gebied.

16
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WIST JE DAT?
• Ben Bizzie jaarlijks 15.000 kinderen op 75 verschillende scholen in beweging brengt?
• Ben Bizzie al drie boeken heeft uitgebracht en verschillende doeboekjes heeft gemaakt?
• Er een Ben Bizzie Beweegroute bestaat? Hij ligt rondom de visvijvers in Nuth (Gemeente Beekdaelen)
• De allereerste school waar Ben Bizzie aan de slag ging basisschool Den Doelhof in Meijel was?
• Het nog steeds een geheim is wat voor dier Ben Bizzie is?

18
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OUD, KRAS ÉN
KRACHTIG
Opa Frits werd slechts 67 jaar. Hij kreeg niet de kans om vitaal

voor Ouderen, Brein in Beweging, wandelclubs of activiteiten in

oud te worden. Dat geldt tegenwoordig nog steeds voor veel

beweegtuinen. Ook wordt er vanuit Kras en Krachtig gewerkt

ouderen, terwijl er legio aan mogelijkheden zijn om gezond en

aan valpreventie met Zeker op de Been. Wist je dat er elke vijf

gelukkig oud te worden.

minuten een oudere op de Spoedeisende Hulp belandt na een
val? Met Zeker op de Been helpen onze beweegcoaches ouderen

Toen ik 6 jaar was, stierf mijn opa Frits. Ik was dol op opa Frits; hij

handvaten te geven om vallen te voorkomen. Hoe ouder je

noemde mij altijd zijn duifje. Opa Frits is maar 67 jaar geworden.

wordt des te groter de kans dat je je eenzaam voelt. 63% van

Hij sukkelde heel erg met zijn gezondheid en had veel last van

de 85-plussers voelt zich eenzaam. Kras en Krachtig legt de

zijn longen als gevolg van het werken in de mijnen. In die tijd

verbinding naar andere doelgroepen. ‘Jong en oud samen goud’

was er nog niet veel aandacht voor bewegen en de gevolgen

inspireert kinderen en jongeren om zich betrokken te voelen bij

daarvan op je gezondheid. Ik had mijn opa Frits heel graag ons

ouderen. Bovendien motiveert en stimuleert het de ouderen om

Kras en Krachtig programma gegund. Kras en Krachtig stimuleert

jongeren bezig te zien. Zo voelen ze zich minder eenzaam.

ouderen te bewegen, zodat iedereen de kans krijgt vitaal oud te
worden. Het brengt vooral ook ouderen samen. Het verbetert de

Gelukkig ziet men landelijk, maar ook lokaal, steeds meer het

kwaliteit van leven en werkt aan hun Positieve Gezondheid. Kras

belang in van bewegen. Het is bewezen dat iedere euro die lokaal

en Krachtig staat voor samen meedoen, gezelligheid, vitaliteit en

hierin wordt geïnvesteerd, een besparing oplevert van twee euro

geluk ervaren. Dat door vooral samen te bewegen.

op zorgkosten. Dat lijkt me een waardevolle investering om onze
ouderen kras en krachtig te houden.

In de toekomst zijn er steeds meer ouderen. Van de 65-plussers
voelt nog maar 67% zich gezond. Hoe ouder mensen worden,

Ik hoop dat heel veel opa’s en oma’s kunnen

des te minder er wordt gesport. Zo sporten 51% van de 55 tot

genieten van ons Kras en Krachtig aanbod en dat

67-jarigen wekelijks. Bij de 67-plussers is dit nog maar 45%.

het hun helpt om nog lang en gelukkig

Voor de beweegrichtlijnen geldt hetzelfde. 47% van de 55 tot

te leven!

67-jarigen voldoet aan de beweegrichtlijn. Bij 67+ is dit 40%.
Met fitheidstesten hopen we daar verandering in te brengen.
Na de fitheidstesten kunnen mensen worden doorverwezen

Door Danielle Remy

naar passend beweegaanbod, bijvoorbeeld Meer Bewegen
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VOL ZEKERHEID OP DE BEEN

JONG EN OUD, SAMEN GOUD

Vitaal en actief ouder worden maakt dat je dingen kunt blijven doen

Volgens beweegcoach Inge is het een van de meest krachtige

die je graag doet. Daarom is het belangrijk om in beweging te komen

combinaties om te verbinden: jong en oud. “Ze kunnen ontzettend

én te blijven.

veel van elkaar leren en het zorgt voor mooie
ontmoetingen onderling.”
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Op zoek naar beweging

Een grote glimlach

échte geluksbrenger. Het zorgt voor ontmoeting, samenwerking,

Een ongeval met een hersenoperatie dwong mevrouw Mol tot

De jonge en oudere generaties komen elkaar niet meer

stralende gezichten, begrip, respect en verbondenheid. Jong

revalidatie. “Voordat ik echt aan de slag ging bij fysiotherapeuten

vanzelfsprekend tegen in het dagelijks leven. “Met sport en

en oud biedt elkaar een helpende hand. Daarnaast gaat het de

waren er al maanden verstreken. Het duurde mij veel te lang.

bewegen proberen wij deze doelgroepen in Gemert-Bakel wél

eenzaamheid bij ouderen tegen. Iets dat bij ouderen steeds meer

Daarom ben ik zelf op onderzoek gegaan. Ik wilde iets waarbij

bewust met elkaar in verbinding te brengen. Soms is het voor

speelt. Samen kunnen we hier verandering in brengen. Terwijl het

heel mijn lijf mocht meedoen. Mijn hersenen én lijf. Gewoon alles”,

kinderen spannend in het begin, maar sport, spel en een helpende

voor de jeugd een kleine moeite is, is het voor ouderen van grote

aldus mevrouw Mol. Dat bracht haar bij de Zeker op de Been

hand laat de spanning snel verdwijnen. Er ontstaat samenwerking

betekenis: ontzettend veel geluk. De kracht en impact van deze

valpreventiecursus van GIGA Molenlanden.

en wederzijds respect. Ouderen vragen zich in het begin nog wel

ontmoetingen is veel groter dan wij denken. De beelden spreken

eens af of ze wel samen kunnen bewegen, omdat ze denken

voor zich!”

dat ze zelf niet meer kunnen sporten en bewegen. Dit verdwijnt
Zekerder op de been

als sneeuw voor de zon als de kinderen passende activiteiten

Tijdens de cursus werd er aandacht besteed aan alles rondom

aanbieden. En een grote glimlach van de kinderen helpt uiteraard

vallen en de preventie hiervan. Maar daarnaast was het ook

ook een handje mee.”

erg gezellig.

“Er werden grapjes gemaakt en als ik thuis kwam
dacht ik: hè, lekker bezig geweest. En inderdaad mijn
armen, benen en de rest van mijn lijf deden mee. Het

De beweegcoaches van Goed Bezig Gemert-Bakel brengen
jong en oud op verschillende manieren samen in beweging.
“Maandelijks ga ik tijdens het naschools beweeguurtje samen

totaalpakket beviel me enorm. Het is meer dan een

met de kinderen van Kindcentrum De Kastanjelaar naar

anti-valtraining. Bovendien ben ik sindsdien niet

Zorgcentrum De Berken. Daar bewegen de ouderen vrolijk mee.

meer gevallen.”

Ook komen de ouderen af en toe een kijkje nemen in gymzaal De
Schans. Natuurlijk dagen we ze hier ook uit om mee te doen. Op

”

Healthy-aging dat is wat mevrouw Mol wil. “Lekker blijven
bewegen, herstellen en zekerder worden. Ook heb ik een prachtig
doel en wil ik met behulp van beweegcoach Stan in het voorjaar
weer op mijn fiets stappen. Zo ver ben ik nog niet, maar als je er
voor gaat, is er altijd nog winst te behalen.”
BEKIJK VIDEO
ZEKER OP DE BEEN
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Samen in beweging

verschillende kindcentra in Gemert en Bakel bieden we opa en
oma gym aan. De kinderen nodigen hun eigen opa, oma of oudere
buurman of buurvrouw uit om mee te komen gymmen.”
Een échte geluksbrenger
Het levert Inge ontzettend veel voldoening op.
“Tijdens de beweegmomenten tussen jong en oud voel ik me een
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(De gebruikte naam en foto zijn om
privacyredenen gefingeerd)

VAN FITHEIDSTEST NAAR
VERANDERING

ONLINE KAMPIOENEN
Nederland vergrijst. De oudere doelgroep wordt steeds groter in

Mevrouw Aantjes nam op uitnodiging van haar huisarts deel aan de

onze maatschappij. Er zijn daardoor meer mensen met lichamelijke

fitheidstest in Hoornaar (Gemeente Molenlanden). “Ik ben blij dat ik de

beperkingen. Youp: “Gelukkig ontwikkelt tegelijkertijd ook het sport- en

stap heb gezet, want mijn gezondheid is er sindsdien flink op vooruit

beweegaanbod met de doelgroep mee. Sport en bewegen wordt steeds

gegaan”, vertelt ze. Met de fitheidstesten wordt de balans opgemaakt

belangrijker en toegankelijker, ook voor senioren.”

en hopen de beweegcoaches senioren structureel in beweging te
brengen in hun eigen omgeving.
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Hoe sta ik ervoor?

ik niet van de stoep afstappen en nu loop ik er zo vanaf

Senioren gaan online

“We merken dat mensen op latere leeftijd steeds meer onzeker

zonder problemen, vertelt ze.

De toenemende vergrijzing zorgt ervoor dat er meer mensen in

zijn over hun gezondheid. Daarom is er behoefte naar een check
als de fitheidstest. Ze ontdekken aan de hand van verschillende
metingen en fysieke testen hoe hun fit- en gezondheid ervoor
staat. Daarnaast hopen we het beweeggedrag van de deelnemers
te veranderen of verbeteren”, aldus beweegcoach Ilvy. Mevrouw
Aantjes kreeg van haar huisarts een brief om deel te nemen aan
de fitheidstest. “Die persoonlijke uitnodiging zorgde ervoor dat ik
dacht; nu ga ik toch eens kijken hoe ik ervoor sta.” Volgens Stan is
dat het bewijs dat de samenwerking met lokale partijen belangrijk
is. “De arts en fysiotherapeuten zijn voor de inwoners bekend en
hebben een lokaal gezicht. Op het moment dat zij hen uitnodigen
voor de test zetten mensen eerder de stap. En het resultaat mag
er zijn. Mevrouw Aantjes komt nu wekelijks twee keer anderhalf
uur in beweging bij de plaatselijke fysiotherapeut.”

Plezier in bewegen

”

En wat blijkt, mevrouw Aantjes ervaart ook enorm veel plezier
in het bewegen. Iets dat ze nooit had verwacht. “Ik heb nooit
gesport. Van huis uit was dat niet normaal. Wij zorgden voor
het huishouden en daar hoorde sporten niet bij. Nu ik wekelijks
aan het bewegen ben, vliegt de tijd voorbij. Het is gezellig met
de mensen onder elkaar.” Volgens beweegcoach Stan is dat het
allerbelangrijkste. “Het sociale deel van het bewegen, met elkaar
bezig zijn, zorgt ervoor dat het voor mensen een wekelijks uitje
wordt. Wij als beweegcoaches, zijn trots dat wij op deze manier
mensen over de drempel helpen. En hen het plezier in bewegen
laten ervaren. Hier doen we het uiteindelijk allemaal voor.
Een structurele verandering.”

Nederland zijn met lichamelijke beperkingen, zoals botontkalking
en een verminderde lichaamscoördinatie. Bewegen kan veel
van deze beperkingen voorkomen of vertragen. Het heeft een
positief effect op de fysieke mogelijkheden. Daarnaast bevordert
het de zelfstandigheid van ouderen en vermindert het de kans
op vallen. Al jaren zijn er allerlei apps om meer in beweging te
komen. Steeds meer ouderen maken gebruik van een smartphone
en er zijn steeds meer apps voor de oudere doelgroep. Allerlei
beweegapps en stappentellers houden je in de gaten en
stimuleren je om te voldoen aan de dagelijkse beweegnorm.
Haal jij 10.000 stappen per dag? Dan word je beloond met een
feestelijk bericht op je smartphone. Mensen maken ook steeds
meer gebruik van allerlei apps om vanaf hun luie stoel lichten,
gordijnen en verwarming te bedienen. Zo zie je maar, niet alle
ontwikkelingen hebben een positieve invloed op beweging.

Ik voel me zekerder
Ze is blij dat ze de stap heeft gezet. Haar gezondheid is er flink op

#fitgranny

vooruit gegaan. Ze is al 18 kilo afgevallen en hoeft geen medicatie

Het social media gebruik van senioren is de laatste jaren ook sterk

meer te slikken voor haar bloeddruk. Ook hoeft ze niet langer te

toegenomen. Met name in de leeftijdsgroep 65 tot 75-jarigen.

spuiten voor haar diabetes.

In 2019 was 76% actief op sociale media. Vijf jaar daarvoor was

“Met mijn dagelijkse handelingen kan ik beter uit de
voeten. Ik heb meer energie, ben sneller klaar met
douchen en het huishouden. Daarnaast voel ik me een

dit slechts 40%. Via sociale media worden ook ouderen steeds
meer geconfronteerd met sport- en beweegmogelijkheden. We
wachten nog steeds tot het moment dat #fitgranny of #fitgrandpa
viral gaan.

stuk zekerder, omdat ik meer balans heb. Voorheen kon
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FAN VAN
BEN BIZZIE
We gunnen ieder kind een goede koprol! Dat lijkt een

betrokken te raken bij wat er speelt in hun leefomgeving.

inkopper, maar in de praktijk zien we dat steeds meer

Ons Ben Bizzie programma helpt hierbij. Ben Bizzie is

kinderen moeite hebben om een goede koprol te maken.

hét beweegmaatje voor kinderen. Hij zorgt ervoor dat ze

Dat vraagt veel van de motoriek en juist daar ontbreekt

structureel meer en beter bewegen. Door een kwaliteitsimpuls

het bij veel kinderen aan.

in het bewegingsonderwijs, het aanbieden van pauzesport,
naschoolse sportactiviteiten en nog veel meer. Altijd met

Wist je dat bijna een kwart (23%) van de kinderen een

plezier, daarom heeft Ben zelf ook altijd een lach op zijn

onvoldoende scoort bij een beweegtest en dat slechts 14% van

gezicht. Maar Ben helpt ook om gezond te eten en bewuster

de kinderen (6 t/m 12 jaar) elke dag buiten speelt? Kinderen

te worden over voeding. Er is bovendien speciaal aanbod voor

van 8 t/m 12 jaar zitten gemiddeld 8 uur per dag stil. Dat

kinderen die een motorische achterstand hebben, bijvoorbeeld

maakt ons kampioen zitten. Het belang van sport, bewegen

door de inzet van Club Ben. Ben Bizzie is in steeds meer

en een gezonde leefstijl wordt steeds belangrijker. Ruim 13%

gemeenschappen een fenomeen en legt lokaal de verbinding

van de jeugd van 4 t/m 17 jaar heeft overgewicht. Ik zie het

zoals in mijn eigen Meijel. Verbinding met verenigingen, tussen

ook steeds meer om mij heen op het schoolplein of bij de

jong en oud en met lokale organisaties.

sportvereniging waar mijn kinderen actief zijn. Daarom vinden
wij het belangrijk dat kinderen meer en beter leren bewegen.

Ik ben heel trots op wat Ben Bizzie en onze

Én dat ze op een positieve manier hiertoe worden verleid en

sportcoaches betekenen voor kinderen.

werken aan een gezonde leefstijl.

Maar niet alleen voor de kinderen.
Ook voor de leerkrachten, ouders

Van jongs af aan veel en vaardig bewegen, vormt een

én de hele omgeving. We gunnen

belangrijke basis voor het opgroeien en ontwikkelen van

ieder kind een goede koprol. Met

kinderen. Kinderen raken vertrouwd met sporten en bewegen,

die passie zijn we begonnen en

doordat het vanzelfsprekende onderdelen zijn in het dagelijks

hopen we samen nog veel meer

leven. Sporten en bewegen is niet alleen leuk, het draagt ook

kinderen te kunnen bereiken.

bij aan een gezonde en actieve leefstijl en het bevordert de
leerprestaties. Een gezonde jeugd maakt kinderen klaar voor
de toekomst. Ze kunnen zichzelf ontwikkelen en hun

Door Roy Simons

talenten ontdekken.
Sporten maakt slimmer! Maar bewegen en vooral meedoen,
helpt kinderen om meer zelfvertrouwen te krijgen en
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Kris

GEZOND, ACTIEF ÉN GELUKKIG
OPGROEIEN

IK BEN BIZZIE
“Hoi! Ik ben het beweegmaatje van alle kinderen. Ik ben dol op alles

Kinderen zitten tegenwoordig vaak en veel achter de laptop,

wat met sporten en bewegen te maken heeft. Het liefst beweeg ik

spelcomputer of smartphone. Terwijl bewegen hartstikke leuk en

elke dag. Voetbal, volleybal, tennis, ik kan niet kiezen. Net zo graag ga

gezond is. Zo vinden ook Els, moeder van Jans, en Erwin, vader van

ik de speeltuin of het bos in. Op ontdekkingstocht naar beweging. Het

Kris, uit Meijel. Zij stimuleren hun kinderen om zo veel mogelijk te

liefste samen met vriendjes en vriendinnetjes, want samen is zo veel

bewegen. Tijdens en na schooltijd.

leuker dan alleen! Het zorgt voor een grote glimlach op mijn gezicht.’’

a

n om

t zij
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Ben

Jong geleerd, oud gedaan

doen ze genoeg. Daarnaast is het ook de plek waar kinderen

“Er is veel veranderd: er zijn allerlei technologische ontwikkelingen

kennis maken met verschillende sporten.” Volgens haar mogen

en ouders zijn minder thuis en meer aan het werk. Allemaal

sporten op basis van geslacht meer los gelaten worden. “Jongens

factoren waardoor kinderen tegenwoordig minder bewegen dan

kiezen al gauw voor voetbal en meisjes kiezen voor volleybal of

vroeger”, aldus Els, moeder van Jans. “Desondanks stimuleren

dansen. Op school kunnen ze ontdekken of er ook andere

we onze zoon natuurlijk zo veel mogelijk om te sporten, spelen

sporten zijn die ze leuk vinden.”

en bewegen. Daarbij probeer ik als ouder het goede voorbeeld te
geven. Bewegen is niet alleen gezond. Ook zien we Jans graag in
teamverband sporten om samen te leren winnen en verliezen. Ze
leren om elkaar te coachen, te motiveren, te reflecteren en om
samen ergens naartoe te werken. Je ziet als ze ouder worden, dat
ze elkaar aan durven te spreken. Daar gaan ze op school en in het
werkende leven ook veel mee te maken krijgen.” Erwin, vader van
Kris, vult haar aan: “Onze kinderen hebben zelf voor hun sport
gekozen en dat maakt dat ze er graag naartoe gaan. Het zorgt

ie

Bizz

Van gymles tot beweegroute

een echte high five. Daan heeft er ook een stel nieuwe vrienden

Ik kom op de meest uiteenlopende plekken. Laatst daagde ik

bij. Als de bel klinkt, gaan we snel richting het klaslokaal. We zijn al

met mijn beweegkalender alle basisscholen uit Molenlanden

onze energie kwijt en kunnen daardoor weer goed aan de slag!

uit om zo veel mogelijk in beweging te komen. De school die de
meeste dagen op de kalender had afgestreept, werd beloond.

Ben Bizzie Boeken

Tijdens een gymles dook ik onverwachts op om de prijs, een

Maar niet alleen bewegen vind ik hartstikke leuk en belangrijk.

gigantisch springkussen, uit te delen. Ik kon rekenen op luid

Gezond en gevarieerd eten hoort daar ook bij. Vroeger lustte

gejuich én een hoop knuffels. Het volgende moment open ik

ik geen spruitjes en trok ik mijn neus op voor bananen.

samen met beweegcoaches een beweegroute in Nuth. Een idee

Tegenwoordig weet ik wel beter. Gezond eten kan ook erg lekker

van de kinderen uit Nuth zelf. Ik kon niet anders dan daar werk

zijn. Bovendien word je er groot en sterk van. Ik heb er al drie

van maken. Langs de visvijvers is een prachtig pad aangelegd met

boeken over uit gebracht. Het zijn boeken vol gezonde recepten

allerlei beweeguitdagingen. Van hinkelen tot kikkersprongen. Jong

en overheerlijke tips. Ik kan haast niet kiezen wat ik het liefste

en oud kunnen er samen bewegen en genieten van de

eet. Als mijn bord maar gevuld is met zo veel mogelijk kleuren.

mooie omgeving.

Daarnaast maak ik regelmatig doeboeken met allerlei leuke
spelletjes om samen veel sportplezier te beleven. Wie weet wordt

voor routine en discipline. Meedoen met een sport betekent ook
trainen en wedstrijden spelen, iedere week. Ook stimuleren we
onze kinderen om zo veel mogelijk buiten te spelen. Als kinderen
vanaf jongs af aan voldoende bewegen, zullen ze dit blijven doen,
ook als ze ouder zijn.”

Iedereen kan meedoen
Ook school is een plek waar sporten en bewegen veel aandacht
krijgt. Niet alleen tijdens de gymles, ook tijdens de pauze. Volgens
Erwin hoort sport thuis op school: “Zo kan iedereen meedoen,
ongeacht de thuissituatie. School geeft iedereen de kans om
in beweging te komen.” Els: “Het is voor kinderen heerlijk om
tussendoor even van hun stoel af te komen. Want zitten, dát

een van mijn boeken ooit wel een bestseller!
Vrienden voor het leven
Samen sport en bewegen is het leukste wat er is. Elke week maak

Meten = weten

ik weer nieuwe vrienden en vriendinnen op het schoolplein, bij de

Ik heb ontelbaar veel vrienden en vriendinnen door het hele land.

voetbalvereniging of in het park in de buurt. Misschien wel voor

Daarom heb ik een Ben Bizzie Monitor gemaakt. Een vragenlijst

het leven! Daan, een vriendje uit Meijel, kon op school niet goed

met vragen over sporten, spelen, eten en drinken. Zo leer ik

met de groep mee. Hij kon zich slecht concentreren en raakte snel

iedereen nog beter kennen en ontdek ik wat iedereen leuk vindt.

afgeleid. Zijn klasgenoten en juf begrepen hem niet altijd en dat

Zo kunnen we doen wat mijn vrienden en vriendinnen leuk vinden.

maakte hem boos en verdrietig. Soms gaf hij iemand een lel en

Want dat vind ik het allerbelangrijkste. Ik wil iedereen laten

dat terwijl hij dat zelf helemaal niet wilde. Daarom vroeg ik hem

ontdekken dat sporten en bewegen goed én leuk is. Want als je

of hij mee wilde doen met pauzesport. Eerst twijfelde hij, maar

iets doet wat je leuk vindt, doe je het liever én vaker. Zo komen we

even later speelden we samen met anderen allerlei leuke spellen.

allemaal in beweging en heb niet alleen ik, maar heeft iedereen

Van tikkertje tot trefbal. Al gauw ontstond er een grote glimlach

een lach op zijn of haar gezicht!

op Daans gezicht. Nu doen we elke pauze mee en leeft Daan zich
helemaal uit. Laatst scoorde hij voor het eerst en dat verdiende
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BEN BIZZIE ZIT NIET STIL

FAN VAN BEN

Stilzitten? Dat is niets voor Ben! Het liefst is hij de hele dag bezig én in

“Ben Bizzie is een soort vos die er leuk uit ziet. Hij is oranje en heeft

beweging, samen met alle beweegcoaches, zoals met Ruud. Ben

een pet op, een wit shirt aan en hij draagt rood, wit en blauwe

Bizzie zorgt voor veel plezier, maar belangrijker nog voor kwalitatief

schoenen. Hij maakt mensen blij en beweegt en sport veel met ze”,

bewegingsonderwijs, zodat kinderen goed leren bewegen. “Samen

aldus Jans, een van Bens vriendinnen. Ze is gek op Ben en

brengen we kinderen in beweging en maken we gezond en actief

vertelt waarom.

leven van jongs af aan vanzelfsprekend.”
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\
een Ben Bizzie Pauzekalender. Elke week geeft beweegcoach
Ruud ons een leskaart en daarmee komen we met de jongere
Van jongs af aan

leerlingen in beweging. Super tof om deze spellen en mijn

Gek op bewegen

Bewegen is super leuk! Daarom beginnen we er zo vroeg mogelijk

medeleerlingen te begeleiden”, vertelt een leerling uit groep 8.

Het is duidelijk dat Ben Bizzie gek is op bewegen. Net als Jans.

mee. De peuters en kleuters maken spelenderwijs kennis met

Na school houdt het niet op. Ook dan zorgt Ben Bizzie voor

“Je wordt er sportief en fitter van waardoor je meer dingen kunt.

allerlei basisbewegingen, die later vanaf groep 3 terug komen.

beweging. Soms komen er verenigingen langs om een clinic te

Wanneer je niet genoeg beweegt, kun je automatisch minder.

Vanaf groep 3 herhalen we die basisbewegingen, zoals springen,

verzorgen. “Zo maken kinderen op een laagdrempelige manier

Je kunt dan minder trucjes en je hebt minder kracht”, vertelt ze.

stuiten, rollen en vangen. Aan het eind krijgen de leerlingen de

kennis met de vereniging én diverse sporten. Uiteindelijk hopen

Haar lievelingssport is volleybal, maar ze houdt ook van een potje

welverdiende Ben Bizzie Beweegster. Niet alleen leerzaam voor

we dat zo veel mogelijk kinderen lid worden van een vereniging.

voetballen op z’n tijd. “Ik zit al van begin af aan op volleybal en ik

de allerjongsten, maar ook voor de leerkrachten en de begeleiders,

De plek waar passie wordt gedeeld en vriendschappen worden

vind het een erg leuke sport. Ik heb hele leuke teamgenootjes en

want zij leren hoe ze het beste met hun leerlingen kunnen

gecreëerd”, aldus Ruud.

samen hebben we veel lol.”

bewegen. “Als beweegcoach Ruud er is, leert hij de juf wat voor
coole spelletjes je nog meer kunt doen dan alleen trefbal”, vertelt

Club Ben

een van de kinderen. “En dat is precies wat de bedoeling is”, aldus

Bewegen is leuk, maar voor sommigen een echte uitdaging.

Sportheldin

Ruud. “Wanneer wij ondersteuning bieden tijdens de gymlessen,

Niet iedereen kan even goed mee tijdens de gymles of op het

Jans geeft Ben Bizzie een dikke 9,5. “Ben Bizzie kan heel veel en

zorg ik voor meer verdieping en introduceer ik regelmatig nieuwe

schoolplein. Daarom doen kinderen vanaf groep 3 mee aan een

dat vind ik leuk. Hij is sportief en hij kent veel sporten. Hij helpt

activiteiten. Zo houd ik het leuk én uitdagend voor iedereen.” Niet

motorische test. Leerlingen die laag scoren, worden uitgenodigd

anderen graag om meer te bewegen, waardoor ze fitter worden

alleen tijdens de gymles, maar ook in het klaslokaal zorg ik voor

om 8 extra beweeglessen te volgen om te oefenen met bewegen.

en leren om samen te werken.” Naast Ben heeft Jans nog een

meer beweging. We leren de leerkrachten wat bewegend leren

Vanaf groep 4 t/m 8 kunnen kinderen geadviseerd worden, door

sportheldin: Lieke Martens. “Het is geen volleyballer, maar ze kan

is en hoe ze er zelf mee aan de slag kunnen. “We ondersteunen

bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut of beweegcoach, om mee

wel heel goed voetballen. Ze sport heel veel en daarom is ze

en inspireren met beweegvormen, die de leerkrachten kunnen

te doen met Club Ben.

mijn sportheldin.”

koppelen aan hun lesstof. Samen is hierin de sleutel tot succes!”

Ook buiten

“Het is een club voor leerlingen met een sociale of
motorische achterstand die niet mee kunnen met het

Niet elke school heeft de mogelijkheid om twee keer in de week

sport- of beweegaanbod van een sportvereniging.

naar de gymzaal te gaan. Daarom zorgen wij ook voor beweging

Na deze extra beweegmomenten hopen we dat de

op het schoolplein. Want je kunt ook bewegen zonder een kast,

kinderen doorstromen naar een vereniging of gaan

touwen en wandrek. We ontwikkelen leskaarten die scholen
kunnen gebruiken voor hun buitenlessen, daarbij worden ze

meedoen met ander sportaanbod, vertelt Ruud.

ondersteund door de beweegcoaches. Ook leerlingen uit groep 7
en 8 helpen een handje mee tijdens de pauzesport. “We hebben
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VITAAL
VERENIGEN
Miljoenen Nederlanders ontmoeten elkaar wekelijks bij

somber in. Dit is vooral bij kleinere clubs, clubs zonder

een vereniging. De unieke verenigingsstructuur in ons land

accommodatie en zaalsportverenigingen.

is goud waard en daar zijn we trots op! Maar we zien dat
verenigingen onder druk staan en dat mensen zich minder

Sportverenigingen vormen echter de belangrijkste

vanzelfsprekend verenigen. Ook sportverenigingen moeten

ontmoetingsplaats waar jong en oud samen komen, elkaar

in beweging blijven om de club klaar te maken voor de

ontmoeten, recreatief en prestatief sporten en passief en

toekomst.

actief genieten. De verenigingen zijn belangrijk voor de
levendigheid in de dorpen en kernen én voor het veelzijdige

Het is woensdag. Die dag begint altijd met bootcamptraining.

sport- en beweegaanbod. Wij geloven in sportverenigingen

De rest van de dag staat in het teken van sport voor de

en hun toegevoegde maatschappelijke waarde. Om

kinderen. Dochter Lou gaat ’s middags turnen. ’s Avonds heeft

sportverenigingen te helpen in hun vitaliteit helpen wij

onze zoon Sil zijn voetbaltraining. Dat betekent op tijd eten

verenigingen via ons programma Vitaal Verenigen.

en manlief die gehaast binnenkomt na zijn werk omdat hij om
18:00 uur de voetbaltraining moet verzorgen. Dat doet hij met

Met Vitaal Verenigen ondersteunen wij verenigingen in alle

heel veel liefde, maar makkelijk is het niet altijd. Ga er maar

vitale thema’s die belangrijk zijn voor een vereniging. Strategie

eens aan staan als je helemaal geen didactische achtergrond

en visie, aanbod, accommodatie, organisatie, communicatie,

hebt om 12 jonge kids te trainen. Hij heeft hulp gevraagd aan

financiën, etc. Dit doen we door inspiratie en kennis te

andere ouders, maar eigenlijk geeft niemand thuis. Aan de

delen. We organiseren ook collectieve bijeenkomsten voor

zijlijn hebben ze wel genoeg commentaar. Iets met de beste

verenigingen en helpen hen gericht met het maken van

stuurlui staan aan wal? Inmiddels is de club een samenwerking

een toekomstplan, vrijwilligersbeleid of met samenwerking

aangegaan met een professioneel voetbalprogramma waarbij

met andere verenigingen. Maar we helpen ze ook gericht

de jeugd op een inspirerende manier wordt getraind in allerlei

met communicatie. Door ze te helpen in hun positionering,

technieken.

communicatieplan, de uitstraling van de website of de wijze
waarop ze met hun fans communiceren. Ook kunnen we

Deze beschrijving is voor veel mensen herkenbaar. Het geeft

verenigingen ontzorgen als er specialistische expertise is

weer waar veel sportverenigingen mee te maken hebben.

gewenst door hier in te bemiddelen.

Mensen sporten steeds meer individueel of ongeorganiseerd.
De traditionele sportvereniging krijgt steeds meer

Zo zorgen we voor vitale sportverenigingen, zodat ook de

concurrentie. Het vinden van voldoende én betrokken leden en

kinderen van mijn kinderen de mooie facetten van het lokale

vrijwilligers wordt lastiger voor sportverenigingen. Sommige

verenigingsleven kunnen ervaren!

sportverenigingen kiezen voor professionalisering bijvoorbeeld
van het technisch kader.

Door Danielle Remy
25% van de Nederlanders is lid van een sportvereniging. Wat
een marktaandeel! Maar de verenigingen staan onder druk en
dreigen hun voortbestaan te verliezen. Landelijke cijfers laten
zien dat 21% van de verenigingen als kwetsbare vereniging te
omschrijven is. Van de verenigingen heeft 18% een structureel
tekort aan vrijwilligers. Dit aantal wordt alleen maar groter.
Drie van de tien verenigingen (29%) ziet de financiële toekomst
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VRIDOS: VRIENDSCHAP DOOR SPORT

e
Arn

(De gebruikte naam en foto zijn om
privacyredenen gefingeerd)

Verenigingen, de plek waar passie, vriendschap, sport en bewegen

LATER WORD IK NET ZO GOED
ALS DE TRAINER!

samenkomt. Dat is waar omni-vereniging Vridos in Giessenburg zich

“Wow, dit is zo tof! Dit zou ik vaker willen doen”, riep Thijs aan het eind

sterk voor maakt. “Sporten bij een vereniging gaat verder dan bewegen

van de karateclinic tijdens de gymles. Een maand later nam hij een kijkje

alleen”, aldus Arne Post (bestuurslid gymnastiek en BOM). “De naam van

bij een open training van de vereniging. Zelfs papa en mama bleven

onze vereniging bevestigt dat; Vriendschap Door Sport.”

kijken. “Het enthousiasme spatte ervan af.”

t
Pos

Meer dan bewegen
Een omni-vereniging is een vereniging waar verschillende sporten
op één plek worden aangeboden. Volleybal, badminton, judo,
bewegen op muziek, sport-in en gym hebben Sporthal Neerpolder

s

Thij

“Het is een win-win situatie. Kinderen krijgen een goede
motorische ontwikkeling en worden tegelijkertijd lid
belangrijk is. Zo hoop ik dat ze de rest van hun leven

uit Giessenburg samen in beweging komt”, vertelt Arne. “Maar

blijven sporten en bewegen. Dat is mijn sportdroom.

het gaat verder dan dat. Het sociale aspect is erg belangrijk. Bij
onze jongste leden ontstaan al vriendschappen tijdens de gymles.

vereniging opdoen, is de kans groot dat ze lang lid

“We willen graag dat kinderen in beweging komen én blijven. Lid

blijven van een vereniging. Dat is iets wat we allemaal

zijn van een sportvereniging is daarbij heel belangrijk. Het zorgt

van onze vereniging. Ik wil ze meegeven dat sport

in Giessenburg als thuisbasis. “Het is de plek waar jong en oud

Er is zo veel keus

er niet alleen voor dat kinderen gaan bewegen, maar het helpt

”

willen. De verenigingen behouden hun leden, als ouder

ook bij het sociaal contact en de weerbaarheid”, aldus Ike. Om

heb je het beste voor met je kind en als kind ben je

kinderen met verschillende sporten in aanraking te laten komen,

bezig met de sport die je het liefste uitoefent.

organiseert GIGA Molenlanden in samenwerking met verenigingen
regelmatig sportkennismakingslessen. Tijdens de gymles verzorgt

Kennismakingslessen, ja graag

”

Dat is niet anders bij de oudere jeugd, volwassenen en senioren.

de vereniging een clinic waarbij kinderen laagdrempelig kennis

Fanatieke sporters slaan een drankje na de training of wedstrijd

maken met de sport en de vereniging. “Niet alleen fijn voor de

Thijs, want hij is sinds kort lid van de karatevereniging bij hem in

zelden af.”

vereniging, ook voor de scholen. Het is immers een leuke invulling

de buurt. Elke week gaat hij trouw op de fiets naar de training.

van de gymles”, vertelt Ike. “Maar zeker zo handig voor kinderen.

Hij weet het zeker: “Later word ik net zo goed als de trainer en

Het is niet niks om een sport te kiezen. Er is zo veel keus! Wat is
Samen kansen grijpen

ga ik ook trainingen verzorgen.” “Het is een groot succes”, vult

leuk? Waar haal ik mijn energie uit en wat doen mijn vrienden?

Vanaf medio juni 2020 verhuist Vridos naar een geheel nieuw

Ike hem aan. “Want net als Thijs volgden al snel ongeveer 50

Er speelt veel meer dan alleen de sport zelf.”

kinderen zijn voorbeeld en werden lid van de nieuw opgestarte

complex aan de andere kant van het dorp. Een complex met meer

Kennismakinglessen tijdens de gymles, ja graag! Althans volgens

karatevereniging. Het aantal nieuwe leden staat niet voorop,

zalen. Arne ziet de verhuizing als enorme kans voor de vereniging.
Veel mensen hebben het druk en kiezen graag zelf wanneer en

Van clinic naar lid worden

waar ze willen sporten. Arne verwacht dat daarom jongeren van

Na een kennismakingsclinic biedt een vereniging vaak een open

14 t/m 18 jaar de vereniging nog wel eens voor de sportschool

training aan. Zodat kinderen ook bij de vereniging zelf kunnen

inwisselen. “Met meer zalen kunnen we nog meer trainingen

proeven. Daarna hebben ze de kans om een aantal trainingen mee

aanbieden. En kan men niet één, maar meerdere keren per week

te doen en wellicht volgt daarna een lidmaatschap. “Het is best

sporten. Zo hopen we de jeugd binnen de vereniging te houden.”

een flink traject. Het kost tijd voor zowel de vereniging als het

Maar Arne ziet nog meer kansen. “Iets wat nieuw is, is altijd

kind, maar het is het meer dan waard”, aldus Ike. Kinderen maken

interessanter. Daarmee hoop ik dat we verschillende belangrijke

een veel bewustere keuze. Een keuze vanuit een positief gevoel,

functies binnen de vereniging verjongen.”

een gevoel van verbondenheid. Dat maakt het een

maar het is wel een geweldig resultaat en mooie start voor
de vereniging.”

duurzame keuze.
Sportdroom voor jongste sporters
Arne wil zo veel mogelijk jeugd in beweging brengen én houden.
Daarom wil hij in het nieuwe complex starten met het
Nijntje Beweegdiploma.
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“Het geluk van het kind staat voorop. Als ze op een
jonge leeftijd een positieve ervaring met de sport en

ob

Sl
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SAMEN WERKEN AAN
SAMENWERKEN

OP EXPEDITIE NAAR EEN VITALE
TOEKOMST

Om sporten naar een hoger niveau te tillen, moeten verenigingen

Lokale sportverenigingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in

meer samenwerken. “Ook in de gemeente Bergen”, pleit Bart van

steden en dorpen. Om dat te behouden moeten ze wel mee bewegen

Roosmalen (voorzitter RKVV Montagnards). Om dat te kunnen

met de ontwikkelingen en zich klaarmaken voor de toekomst.

bereiken, krijgt hij de hulp van verenigingsondersteuner Joey.

“Hier zijn veel manieren en oplossingen voor, maar we zien wel één

Samen gingen ze in gesprek.

rode draad in de manieren die succesvol zijn: samenwerken”,
aldus verenigingsondersteuner Ken.
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Hoekstenen van de gemeenschap

Iedereen moet kunnen sporten

Een helpende hand

Dat komt naar voren tijdens de tweede bijeenkomst. Uiteindelijk

“Een vereniging verbindt, zorgt voor een goede leefbaarheid en

Het is Barts droom om een sportpunt te ontwikkelen waar sport,

Vrijwilligers van verenigingen zitten vol goede ideeën. Steeds

gaan de verenigingen tijdens de laatste bijeenkomst aan de slag

voor mooie vriendschappen. Verenigingen zijn de hoekstenen van

recreatie en toerisme samenkomt. “Ook wil ik gehandicaptensport

meer verenigingen durven zichzelf anders te organiseren om

met een 50-dagenplan en bepalen ze wat er in die dagen moet

de gemeenschap”, aldus Bart. Joey vult hem aan: “Ze vervullen een

op hoog niveau naar Bergen halen. Iedereen moet kunnen

ook in de toekomst vitaal te blijven. Toch blijft het voor veel

gebeuren om het idee in de praktijk te brengen.” Als afsluiting van

belangrijke rol in de dorpen en daarom is het zo belangrijk dat ze

sporten. Onze gemeente moet sport meer uitstralen met het liefst

verenigingen lastig om concreet aan de slag te gaan met een

de expeditie wordt een pitchavond georganiseerd en presenteren

bestaan. Wij helpen verenigingen graag een handje.”

elke maand een sportevenement. Om zoiets te realiseren, moeten

idee. Ze kunnen wel hulp gebruiken om de ideeën te realiseren.

de expeditieleden hun idee Op de Stip. “Als beloning ontvangen de

we ervoor zorgen dat verenigingen binnen de verschillende

Verenigingsondersteuners bieden graag die helpende hand.

deelnemende verenigingen een financiële bijdrage om hun idee

dorpen de armen ineen slaan. De vraag is niet of we moeten

Samen met verenigingen gaan ze op expeditie: “Het is belangrijk

te realiseren.” Een van de deelnemende verenigingen vertelt: “We

samenwerken, maar hoe en wanneer!”

om met je vereniging vooruit te kijken, want je kunt niet altijd

hebben een plan weten te maken waarmee we verder kunnen.

“Ouders hebben het druk en stellen daardoor soms andere

hetzelfde blijven doen. Dan red je het niet”, aldus een van

De financiële tegemoetkoming is erg fijn, maar nog fijner is alle

prioriteiten. Daardoor zie je het aantal jonge kinderen dat lid

de verenigingen.

aandacht die we hebben gekregen en wat we van elkaar

Kansen genoeg

wordt van een vereniging verminderen. En dat terwijl de jeugd

geleerd hebben.”

de toekomst is van het dorp én de vereniging”, vertelt Bart.
“Verenigingen staan veelal voor dezelfde uitdagingen. Ze hebben

Expeditie V

Van G-sport tot jeu de boules

minder leden en kampen met een tekort aan vrijwilligers. Maar

Tijdens Expeditie V gaan verenigingen letterlijk en figuurlijk op

“Expeditie V is een groot succes. Verschillende ideeën zijn al

er zijn genoeg kansen voor verenigingen. Zo ontstaan er voor

expeditie. Op expeditie om het pad uit te stippelen naar een

werkelijkheid geworden: een jeu de boulesbaan, beweegroute,

verschillende doelgroepen allerlei nieuwe bewegingsvormen.

concreet idee. Verenigingen schrijven zich in met een idee. “Dit

G-sporttoernooi en sportgala. In eerste instantie werken

kan een concreet idee zijn, zoals het idee van de voetbalclub en

verenigingen zelf aan hun idee. Maar al gauw zoeken verenigingen

KBO in Schimmert (gemeente Beekdaelen) om Walking Football

elkaar op en helpen ze elkaar verder. Vaak zijn het de kleine

De allerkleinsten maken al op vroege leeftijd kennis met een
sport door bambinovoetbal. En ouderen komen in beweging
met wandelvoetbal. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden,

n

utte
yR
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op te starten. Maar ook minder concrete ideeën zijn welkom.

dingen die het verschil maken”, aldus Ken. Dat merkte ook een

zoals het creëren van een vrijwilligerspoule waar verschillende

De voetbalvereniging uit Bocholtz (gemeente Simpeveld) had

van de deelnemers: “Het fijne aan Expeditie V is dat verenigingen

verenigingen gebruik van maken”, gaat Joey verder. Ook Bart ziet

nog geen concreet idee. Zij wilden ouderen achter de geraniums

elkaar kunnen helpen met de ideeën. Een vereniging wilde een

kansen. “Om iedereen evenveel kans te geven om in beweging te

vandaan en naar de club halen voor een gezellig samenzijn”,

promotievideo maken voor hun idee en een andere vereniging

komen, zou het fijn zijn om mensen met een kleine portemonnee

vertelt Ken.

kende nog wel iemand die ze daarbij konden helpen. Ideaal!”

te ondersteunen. Daarnaast hoop ik dat er een omnivereniging
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“Steeds meer verenigingen zien in dat je misschien sneller alleen

ontstaat. Een plek waar heel sportend en bewegend Bergen

Van idee naar concept

gaat, maar samen verder komt. En daar helpen wij ze uiteraard

samenkomt.” Ook ziet hij iets in een sportraad waarbij het bestuur

Tijdens drie themabijeenkomsten maken de verenigingen van hun

graag bij”, sluit Ken af.

van een vereniging, beleidsmedewerkers vanuit de gemeente

idee ware concepten. “Ze gaan aan de slag met de positionering

en verenigingsondersteuners vanuit Bergen Beweegt Natuurlijk

en bekijken wat het idee precies betekent en inhoudt. Want dat

samen komen.

heeft invloed op hoe je je doelgroep wilt aanspreken en bereiken.

BEKIJK VIDEO
HET BESTE IDEE VAN NUTH
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VERENIGINGSTRENDS EN TIPS
De wereld verandert in een rap tempo en verenigingen staan onder druk.
Verenigingen kennen veel uitdagingen, die ook kansen bieden. Onze
verenigingsondersteuner Thomas zette een paar trends en tips voor
verenigingen op een rijtje.
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Dit leidt tot meer aanbod en reuring op de sportparken.
Overdag maken scholen gebruik van de sportvelden en
leggen ouderenverenigingen een kaartje onder het genot van
een kopje koffie in de kantine. Verenigingen pakken samen
administratieve taken op en helpen elkaar bij een tekort aan

Jong geleerd is oud gedaan

vrijwilligers. Een omni-vereniging is een ander voorbeeld van

Steeds meer sportverenigingen zien een daling in het aantal

een samenwerkingsvorm. De omni-vereniging is de plek waar

(jeugd)leden, vooral tijdens de middelbare schoolperiode.

verschillende verenigingen samenkomen en krachten bundelen.

Op veertienjarige leeftijd is nog bijna 60% van de jongeren

Zo ontstaat er één grote sterke vereniging. Ook kunnen

lid van een sportvereniging. Op twintigjarige leeftijd is dat

verenigingen ervoor kiezen om gezamenlijk inkopen te doen;

gehalveerd naar 30%. Ze kiezen steeds vaker voor sporten buiten

een makkelijke manier om geld te besparen.

verenigingsverband, zoals hardlopen en fitness (NOC*NSF 2019).
Om jeugdleden te behouden, is het van belang dat er een passend

Een rookvrije generatie

aanbod is. Organiseer bijvoorbeeld een E-sportstoernooi. Of

Niet roken, verantwoord omgaan met alcohol en een gezonde

nog beter: ga in gesprek met de jeugdleden om hun wensen en

voedingskeuze zijn onlosmakelijk verbonden met sport en

behoeften in kaart te brengen en daar op in te spelen.

bewegen. Iedereen, van jong tot oud, moet kunnen bewegen
in een gezonde sportomgeving. Verenigingen zijn de plek waar
een gezonde leefstijl kan worden gestimuleerd en geactiveerd.

Toename sportende ouderen

Als vereniging kun je aan de slag om een rookvrije sportclub

Steeds meer ouderen doen wekelijks aan sport. In de

of gezonde sportkantine te worden. Samen gaan we voor de

leeftijdsgroepen 65 tot 80 jaar en 80-plussers steeg de

rookvrije generatie!

wekelijkse sportdeelname van 25% in 2001 tot 42% in 2017. De
sportdeelname van 55 tot 65 jaar bleef niet achter en steeg sterk

Werven en behouden van vrijwilligers

(Mulier, 2019). Het aandeel van ouderen binnen sportverenigingen

De helft van de Nederlanders doet aan vrijwilligerswerk. Het

steeg de laatste jaren. Waar in 2009 één op de tien 65-plussers

grootste deel van deze vrijwilligers (15%) is actief binnen

lid was van een sportvereniging, is dit aandeel in 2018 gestegen

een sportvereniging (CBS, 2018). Toch kampt één op de vijf

tot één op de zes (Mulier, 2018). Als vereniging kun je inspelen op

sportverenigingen met een vrijwilligerstekort (Mulier, 2020).

de vergrijzing. Biedt sport- en beweegaanbod aan dat past bij de

Mensen binden zich tegenwoordig steeds minder voor langere

oudere sporter, zoals walking football of dynamic tennis.

tijd aan een vereniging en het daarbij horende vrijwilligerswerk.
Mensen zijn voortdurend op zoek naar iets nieuws. Dat maakt
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Samenwerking is de oplossing

het voor verenigingen moeilijk om vrijwilligers te werven en te

Een moderne sportvereniging ontkomt er niet aan om te gaan

behouden. Het opdelen van vrijwilligerstaken in kleinere taken

samenwerken. Samenwerken met nabijgelegen clubs of andere

kan een oplossing zijn om meer vrijwilligers aan je vereniging te

partijen in de lokale gemeenschap wordt steeds belangrijker. 15%

binden. Ook kan het aanstellen van een vrijwilligerscoördinator

van de verenigingen in Nederland is een Open Club (Mulier, 2018).

bijdragen aan het binden van vrijwilligers aan de vereniging.
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HET SMEDEN VAN
LOKALE COALITIES
Iedereen kan plezier in sport hebben. Om sport te versterken

ongeveer 2.000 betrokkenen één van deze sportakkoorden.

en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te

Een fantastisch resultaat door onze betrokken, eigenzinnige

benutten, ondertekenden een groot aantal organisaties in

en spelbepalende werkwijze. Onze sportformateurs zorgen

2018 het Nationaal Sportakkoord: Sport Verenigt Nederland.

voor informatie, inspiratie en activatie. In drie stappen gaan ze

Dat lukt alleen als daar lokaal uitvoering aan wordt gegeven.

te werk: de wedstrijdanalyse, de wedstrijdbespreking en het

Daarom stelde het Rijk middelen beschikbaar om ook lokale

wedstrijdverslag met de persconferentie.

sportakkoorden te sluiten. Een set van afspraken tussen
sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeenten

Tijdens de eerste fase, de wedstrijdanalyse, wordt er gekeken

en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt

naar de huidige situatie. En kijken we hoe het sportakkoord

samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over

een bijdrage kan leveren om beleidsdoelen te behalen en

de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor

hoe het sportakkoord opgeleverd moet worden. Dan volgt de

de uitvoering.

tweede fase, de wedstrijdbespreking. Samen met betrokken
partners gaan we aan de slag en op zoek naar de gezamenlijke

Sporten houdt mensen gezond, zorgt voor plezier en brengt

dromen en ambities om sporten te stimuleren en beter op

mensen samen. Bovendien houdt het sportverenigingen vitaal.

de kaart te zetten. Op basis van die input worden er thema’s

Om dat te realiseren moeten verenigingen, maatschappelijke

en acties opgesteld waarmee de partners zelf aan de slag

organisaties, gemeenten en ondernemers met elkaar

gaan. Alle input wordt in een concept sportakkoord gegoten

samenwerken. Co-creatie stond centraal bij alle lokale

en dan breekt de laatste fase aan: het wedstrijdverslag

sportakkoorden. Van begin tot eind zijn lokale ambassadeurs

en de persconferentie. Lokale ambassadeurs krijgen de

betrokken om een gezamenlijke visie te vormen en keuzes te

mogelijkheid om hierop te reageren. Vervolgens wordt het

maken. Zo worden het breed gedragen sportakkoorden met

definitieve akkoord opgesteld. Het lokale sportakkoord wordt

lokaal eigenaarschap. Een sportakkoord dat aansluit op de

op feestelijke wijze aan alle betrokkenen gepresenteerd

lokale behoeften en vraagstukken.

en ondertekend. Alle partners worden aanvoerder van het
sportakkoord en kunnen aan de slag met hun eigen dromen,

Onze zes sportformateurs gingen in 28 gemeenten aan de

ambities en acties.

slag om lokale en regionale sportakkoorden te sluiten. En
dragen daarmee bij aan een gezonde en vitale leefomgeving
van ruim 725.000 inwoners. Naar verwachting tekenen
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LOKALE SPORTAKKOORDEN MAKEN
HET VERSCHIL
Veel sportverenigingen, sportaanbieders, gemeenten en
maatschappelijke organisaties zijn er druk mee: samen een lokaal
sportakkoord maken om bij te dragen aan een gezonde en vitale
leefomgeving voor alle inwoners. Geen papieren tijgers, maar
levendige akkoorden waar veel supporters hun handtekening onder
zetten. Ondertussen werken onze sportformateurs in bijna 30
r

n de

va
Rob

st
Wij

gemeenten aan een sportakkoord. Zij vertellen over hun ervaringen.

Van ambities naar acties
“Een lokaal sportakkoord is een plan van lokale ambassadeurs
rondom sport en bewegen. Het zorgt ervoor dat meer mensen in
beweging komen. Het omvat ambities om daar aan bij te dragen,

“Het openlijk ondertekenen van het sportakkoord door
al die partijen draagt daar ook aan bij. In de gemeente
Horst aan de Maas tekenden meer dan 70 enthousiaste

maar vooral ook concrete acties om mee aan de slag te gaan.

supporters het sportakkoord. Zij omarmden het

Het akkoord is vooral van de gemeenschap en niet iets van de

sportakkoord en gaan samen de acties uitvoeren,

gemeente”, vertelt Ruud. “Sportverenigingen, sportaanbieders
én maatschappelijke partners bepalen samen hoe ze sport en
bewegen lokaal nog meer op de kaart kunnen zetten. Ze maken
daarover concrete afspraken én leggen vast wie met welke acties
aan de slag gaat. Ze zijn echt eigenaar van het sportakkoord en
voelen zich daar verantwoordelijk voor. Hoe concreter hoe beter.
Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een beweegpas, het
ontwikkelen van aanbod voor ouderen, het doen van gezamenlijke
inkoop, het inzetten van een gezamenlijke vertrouwenspersoon of
het realiseren van een digitaal sportplatform”, vult Rob aan.

legt Roy uit.

”
Lokale verhalen een podium bieden
De sportformateur is de aanjager en inspirator om de lokale
gemeenschap in beweging te krijgen tot het ontwikkelen van
een sportakkoord. Rob ligt verder toe: “Dit wordt kracht bijgezet
door gerichte communicatie en activatie. Via een online platform
wordt het proces toegankelijk voor iedereen en worden lokale
verhalen gedeeld. De lokale trots die we daarmee uitdragen,
stimuleert ook anderen om aan te sluiten bij het sportakkoord.
Dat werkt. Gedurende het proces zien we steeds meer partijen

Kracht van samen
De kracht van het sportakkoord zit in het samen doen. “Onze
sportformateurs brengen alle partijen samen om te komen tot
een akkoord. Veel betrokkenen willen graag aan de slag, maar
alleen lukt dat niet altijd. Door samen ideeën op te pakken,

Trotse sportformateurs
De aanpak van onze sportformateurs leidt tot betrokkenheid
en verbondenheid. “Overal waar we aan de slag zijn, brengen
we een beweging op gang en zien we nieuwe samenwerkingen
ontstaan. Daar doen we het voor! We zijn trots dat we hier ons
steentje aan kunnen bijdragen. We zijn in 28 gemeenten actief
(geweest)! Naar verwachting gaan ongeveer 2.000 supporters één
van deze sportakkoorden ondertekenen”, vertelt Ruud trots. Maar
veel belangrijker is dat de ambities en acties in het sportakkoord
worden uitgevoerd. Onze sportformateurs zorgen daarom voor
een goede borging van de uitvoering, bijvoorbeeld door het
oprichten van een kernteam, diverse werkgroepen en/of een
nieuwe netwerkstructuur. “Het mooiste om te zien is dat
sommige acties al opgepakt worden vóórdat het sportakkoord
goed en wel ondertekend is. Daarbij zoeken velen ook de
samenwerking met buurgemeenten waar ook gewerkt wordt aan
een sportakkoord. Samen staan ze immers sterker”, besluit Rob.

aanhaken, omdat ze daartoe aangespoord zijn door anderen. Bij
de ondertekening van het sportakkoord in Lingewaard betraden
lokale ambassadeurs het podium om hun verhaal te delen én

BEKIJK VIDEO
DE ONDERTEKENING VAN HET HORSTER SPORTAKKOORD

gooiden alle 74 betrokkenen een balletje in de basket om het
sportieve voorbeeld aan elkaar te geven.”

versterken ze elkaar en komen ze sneller tot een resultaat”, aldus
Roy. Iedereen kan meedoen: van jong tot oud, kleine en grote
verenigingen. Iedereen wordt betrokken en krijgt de kans een
bijdrage te leveren aan het sportakkoord. Ruud vervolgt:
“Kinderen en jongeren worden actief betrokken. Zij hebben een
frisse blik op de (sport)wereld en zitten vol goede ideeën. Dat
inspireert anderen weer om ook out of the box te denken en
ambities concreet te maken.“
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KINDEREN VOOR EVEN DE BAAS

SAMEN IN ACTIE

Wie kan er beter meedenken over de toekomst van sport en bewegen

Bij de uitwerking van de lokale sportakkoorden kwamen we veel

dan de inwoners van de toekomst zelf? “Daarom betrekken we

inspirerende deelnemers tegen. Eén van die deelnemers is Joep

kinderen bij de totstandkoming van een lokaal sportakkoord. Ze komen

Goessens. Actief betrokken bij de lokale sportakkoorden van Druten

met allerlei vernieuwende ideeën en zijn voor even de baas van hun

én West Maas en Waal. Hij zet zich als gezondheidsmakelaar bij

gemeente”, vertelt Ellen.

GGD Gelderland-Zuid in voor een gezondere gemeenschap door in te
zetten op collectieve preventie.
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Juniorlab

gezonde kantine. Ook willen de kinderen meer naar buiten tijdens

Passend sport- en beweegaanbod

Over een paar jaar kunnen we daarvan het resultaat zien. Het is

Juniorlab gelooft in de kijk van kinderen op verschillende

een lesdag en willen ze aan de slag met bewegend leren.

Joep is als gezondheidsmakelaar betrokken bij Stichting Maas

goud waard!” “Het wordt vanzelf een succes wanneer men net

en Waal in Beweging. De stichting richt zich op het bevorderen

als Joep opstaat en de handen uit de mouwen steekt om aan de

uitdagingen en vraagstukken. “Ze denken fris en out of the box.
Die onbevangenheid en frisheid leveren interessante inzichten op.

Nederweerts sportakkoord

van een fijn en gezond leven aan de hand van voeding en

slag te gaan met de acties van het sportakkoord. Joep is een echt

Voor bijvoorbeeld het onderwijs en sportverenigingen biedt dit

Ellen: “Het is belangrijk om de ideeën van de kinderen mee te

bewegingsinitiatieven. Daarom vond hij het belangrijk om

voorbeeld en een echte aanpakker”, aldus Ruud.

maatschappelijk relevante thema’s. Tegelijkertijd leren kinderen

nemen in het lokaal sportakkoord. Zo wordt het een sportakkoord

betrokken te zijn bij de sportakkoorden van Druten en West Maas

in de praktijk. De talenten van jonge inwoners worden optimaal

voor én door iedereen uit de gemeente. Belangrijk hierbij is

en Waal. Een sportakkoord is volgens Joep een verkenning van

benut; zij zijn de toekomst!”, aldus Ellen. Manon vult aan: “Ook

om ook naar het vervolg te kijken; hoe kunnen de ideeën die

wat betrokken inwoners in een gemeente nodig vinden op het

in de gemeente Nederweert hebben kinderen meegedacht.

de kinderen hebben bedacht ook uitgevoerd worden? Ook hier

gebied van beweging. “Mijn droom is dat er écht voor iedereen

We hebben leerlingen van verschillende basisscholen bij elkaar

betrekken we de kinderen actief bij; hoe zien zij de activiteiten

passend sport- of beweegaanbod is. Niet iedereen houdt van

gebracht. Samen gingen ze op zoek naar wat ze belangrijk vinden

voor zich, wat kunnen ze zelf oppakken en waar hebben ze

voetbal of de sportschool, maar er is altijd een vorm van beweging

om te kunnen sporten en bewegen bij hun in de buurt.”

ondersteuning bij nodig.”

die bij je past. Als je die vorm weet te vinden, ben je eerder in staat
om die vorm langdurig te beoefenen.” Het levert volgens hem niet
alleen een gezond fysiek op, ook mentaal helpt het. “Bovendien

Kinderen vol goede ideeën

geeft het een gevoel van participeren. Dat is misschien nog wel

In groepjes van 4 à 5 kinderen gingen de kinderen aan de slag. Ze

het meest belangrijk.”

werkten op een creatieve manier hun ideeën uit. Ze knutselden,
tekenden, schreven, knipten en plakten erop los.

““Kinderen zitten vol goede ideeën. Volgens hen is alles
mogelijk en hierdoor ontstaan allerlei vernieuwende
ideeën. In plaats van onmogelijkheden denken ze in

“Tijdens het tot stand komen van de sportakkoorden kon iedereen
op gelijkwaardige wijze zijn inbreng doen. Met z’n allen hadden
we hetzelfde doel: iedereen in de gemeente Druten en West
Maas en Waal in beweging brengen en laten meedoen”, vertelt

mogelijkheden. Zoals een groepje dat een idee had

Joep. Ruud: “Joep viel op door zijn betrokken- en gedrevenheid

voor een stenen voetbalveld waar ook mensen met een

tijdens de bijeenkomsten. Hij begrijpt het gezamenlijke belang en

rolstoel kunnen sporten”, vertelt Manon.

”

Er ontstonden nog meer ideeën, zoals bewegen met mensen met
een beperking, eigen sportactiviteiten organiseren en een
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“Het is goud waard”
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zorgde voor verbinding tussen de verschillende partijen.” Joep gaat
verder: “Bij ons ontbrak het vooral aan inzicht van wat er in deze
regio allemaal mogelijk is en het inzicht in de behoeftes. Maar ook
het draagvlak om samen onderwerpen en acties op te pakken.
Uiteindelijk gaat het om de acties die uit de akkoorden komen.
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COMMUNICATIE
& ACTIVATIE
Wij geloven in de kracht van communicatie. Het delen van persoonlijke verhalen en
prikkelende content. Communicatie niet als sluitstuk, maar als hart van beleidsen procesontwikkeling én onze beweegprojecten. We willen de impact van sport
en bewegen kracht bijzetten en zichtbaar maken. We bieden verhalen van lokale
helden en ambassadeurs een podium. Het verhaal op een goede manier vertellen en
communiceren, zowel offline als online, is enorm belangrijk om de juiste doelgroep te
bereiken en inwoners te stimuleren in beweging te komen.
Ons team is dagelijks in de weer om verhalen te delen; foto’s, video’s, interviews. Zowel
offline als online. Waarom? Het geeft betekenis aan sport en bewegen en brengt daarmee
anderen in beweging. In ieder moment schuilt een verhaal en dat delen wij. Ze zijn voor
velen herkenbaar en daarmee hopen we hen te raken om hun gedrag te beïnvloeden. We
maken de verhalen visueel. Niets mooiers dan een verhaal van een 80-jarige dame die
met hulp van onze beweegcoaches weer mee kan doen. Het verhaal is geweldig, maar de
beelden met daarop een lach op het gezicht nog mooier! Het is voor ons het beste bewijs
dat sport en bewegen bijdragen aan de positieve gezondheid van jong en oud.
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EEN STERK MERK

EEN FAN PER DAG

Als ik zeg ‘een gele M’, denk jij: McDonald’s. En bij ‘cola’ komt Coca-Cola

Ons communicatieduo, Denise en Jordi, zijn dagelijks in de weer om

of Pepsi meteen naar boven. Voorbeelden van een sterk herkenbaar

verhalen te delen; foto’s, video’s, interviews. Zowel offline als online.

merk. Deze zitten in je bovenkamer; in ‘the top of mind’. Natuurlijk, zij

Daarnaast proberen we ook onze partners fan van communicatie

timmerden jaren aan de weg om hun merken te branden en versterken.

te maken. Daarom helpen we organisaties en verenigingen om zelf

We kijken verlekkerd naar deze grote merken. Onhaalbaar voor lokale

aan de slag te gaan met communicatie om meer fans van sport en

organisaties of verenigingen hoor ik je denken, maar iedereen kan een

bewegen te krijgen. Denise en Jordi vertellen wat een fan nu

merk creëren. Zoals onze Ben Bizzie.

eigenlijk is.
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“Het begint met het zien van je klanten, cliënten of

Uniek

betrokken en enthousiaste jonge mensen. Zij zijn onze grootste

Beliebers

Wat maakt een merk sterk? Het begint met het uiten van wat

ambassadeurs, die elke dag zorgen voor veel beweging en vooral

Een fan is een hartstochtelijke bewonderaar, liefhebber van iets

het merk onderscheidend of zelfs uniek maakt. Wat heb jij wat

plezier. Dat maakt dat onze beweegcoaches ook zelf voor de

of iemand. Ze gaan er voor door het vuur. Het is een wezenlijk

iemand anders niet heeft? Dat kun je vangen in je ‘ste’: de snelste,

camera staan en video’s opnemen of vol trots ervaringen delen,

onderdeel van hun leven. “We kennen allemaal wel een fan. Een

de gekste of de goedkoopste. Als je dat waarmaakt, dan mag je

altijd op een manier die bij hen past; oprecht en persoonlijk.

Belieber (Justin Bieber fan) juichend en gillend op de eerste rij

zet je je organisatie op de kaart en bereik je meer

dat claimen. Disney is daarin een geweldig voorbeeld: het is met

Misschien wel de krachtigste marketingtool, die we in huis

bij een concert. Of een voetbalfanaat, die zelfs een tatoeage van

recht de gelukkigste plek op aarde. Daarnaast moet je natuurlijk

hebben. Dat maakt onze merken sterk.

zijn geliefde Ajax op zijn schouder heeft. Dit zijn weliswaar de

fans. Wij helpen steeds meer verenigingen om hun

met jouw merk voorzien in een behoefte van mensen. Door een

‘extreme’ fans, de super fans, de ambassadeurs”, vertelt Denise.

probleem op te lossen, maak je het merk relevant en misschien

leden als fans. Vervolgens moet je meer naar ze
luisteren en ze benutten als marketingtool. Samen

communicatie- en fanaanpak te verbeteren. We delen
allerlei communicatietools en geven workshops. Samen
zorgen we voor nog meer sportfans!”, aldus Denise.

zelfs noodzakelijk voor mensen. Maar bovenal door een merk een
verhaal te laten vertellen, wat mensen raakt en tot de verbeelding

Benut fans

spreekt. Waar mensen bij willen horen.

Veel mensen zijn fan van merken en organisaties, die naar

”

verwachting of het liefst boven verwachting presteren. Jordi licht
toe: “Die je verrassen en iets extra’s doen, niet alleen als je daar
Ben Bizzie = plezier

om vraagt. Zoals een belletje van de bezorger om te checken of

Neem nou onze Ben Bizzie. Hét beweegmaatje van kinderen. Hij

iemand thuis is om het pakketje af te leveren. En vooral die je

steelt de show en weet bij kinderen een lach op het gezicht te

persoonlijk kennen (of die het heel goed lukt dit te doen alsof).

toveren. Hoe dat kan? Overal waar Ben Bizzie komt, hebben kids

Een echte goede fan is ook bereid daar iets voor terug te doen

veel plezier. Ben Bizzie staat gelijk aan plezier. Hij is onderdeel van

en te betalen voor de geboden kwaliteit. Fans delen graag

het leven van kinderen, op school, maar ook na school of bij de

goede ervaringen en spreken mensen er oprecht op aan als iets

lokale vereniging. Hij creëert een community waar kinderen graag

beter kan. Iedere fan is een marketingkanaal op zichzelf, die de

bij horen. Hij heeft al zijn eigen gezondheidsboeken, beweegroute

organisatie helpt om beter te worden. Benut die fans, ze worden

en zijn merchandise lijn groeit. Wie weet is hij ooit de ster in zijn

er alleen maar meer fan door!”

eigen tv-programma!
Meer en meer sportfans
Beweegcoaches als ambassadeurs

Fans maken en houden vraagt veel van organisaties, stichtingen

Met onze lokale merken, van Gennep Doet Mee tot GIGA

of verenigingen, maar iedereen kan het.

Molenlanden, brengen we jong en oud in beweging. Dichtbij en
herkenbaar voor iedereen. Maar het belangrijkste onderdeel
van onze merken zijn onze beweegcoaches. Stuk voor stuk
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DE KRACHT VAN DESIGN
Communicatie en design zijn een belangrijk onderdeel van Negen.
Dat is niet altijd zo geweest. Stap voor stap is het ontstaan en
ondertussen niet meer weg te denken. Bij alles wat de deur uit gaat,
wordt er nagedacht over de juiste boodschap en het juiste kanaal.
Iets waar onze vormgever Broos elke dag mee bezig is.

Bro

n
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os D

Een boodschap krijgt lading
Ooit ontstond binnen Negen het idee om design meer aandacht
te schenken. “Het is zo fantastisch wat we elke dag weer doen
en dat verdient een mooi jasje”, werd er gezegd. Zo werden alle

“Het is een mooie ontwikkeling, want het is echt iets
waar Negen zich mee onderscheidt. Wij hebben goud
in handen en dat proberen we elke dag weer te laten

documenten en alle presentaties voortaan voorzien van een

zien. Over alles wat we delen, is nagedacht. Wij zijn

Negen sausje. Het effect werkte. Iedereen die iets van Negen

eigenzinnig en spelbepalend en blijven, ook met ons

in handen kreeg, was duidelijk onder de indruk. Broos legt uit:
“Met design spreekt een gevoel of emotie zonder woorden
tot de verbeelding. Dat proces gebeurt vaak onbewust in onze
bovenkamer: de blackbox. Die bepaalt hoe we iets interpreteren.

design, creatief en mensen verrassen.

”

EXTRA FOTO OM
PAGINA TE VULLEN

Hoe we naar iets kijken, wordt bepaald door wat we hebben
meegemaakt of hoe we zijn opgevoed. Maar het is ook een
kwestie van smaak. Dat is bij iedereen anders. Dat vind ik er zo tof
aan. Maar over één ding valt niet te twisten: design zet kracht bij
en geeft een boodschap meer lading. En dat is wat we willen. We
laten de kracht van sport en bewegen zien. Al is het nog zo klein.”

Goud in handen
De aandacht voor design is de afgelopen jaren alleen maar
gegroeid. Eerst werd dit nog ingekocht bij een van onze partners
in SX. Maar de behoefte aan vormgeving groeide alsmaar verder
en was niet meer weg te denken. “In alles wat we doen willen we
immers voor die 9 gaan.” Zo ontstond er binnen Negen een nieuwe
functie: vormgever. Iemand die elke dag bezig is met design en
onze verhalen en concepten in de mooiste jasjes giet.
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