
Lokaal sport-, beweeg- en 
leefstijlakkoord 

‘Inclusief sporten en bewegen’





Samen richting geven aan de uitvoering!

• Uitwerking delen per actiegroep
• Vervolgafspraken maken



“Inclusief sporten en bewegen”
Actiegroep 1:
Maak een totaaloverzicht van alle sport/beweeg activiteiten die er voor de doelgroepen georganiseerd gaan worden (1 
loketfunctie). Betrek hier ook de nieuwe ervaringen die tijdens de c-crisis zijn opgedaan (heb oog voor het nieuwe 
bewegen).       

Carla van Dijk Stichting Vizier gericht op discriminatie en diversiteit c.vandijk@vizieroost.nl

Norbert de Beer Volleybalvereniging Twente'05 norbertdebeer@twente05.nl

Jacintha Blom Cultuurcoach Enschede jacintha@cultuurinenschede.nl

Gert Rotting Back2Basic /SPN g.rotting@home.nl

Actiegroep 2:
Sport en beweegaanbod van doelgroepen moet wijk- en vraaggericht uitgevoerd worden, zodat aansluiting plaatsvindt  
vanuit de doelgroep zelf. Door samenwerking met welzijn en cultuur ontstaan extra mogelijkheden. 

Bas Schreurs FC Twente scoren in de wijk b.schreurs@fctwente.nl

Jantinette van Haagen FC Twente scoren in de wijk jvanhaagen@rocvantwente.nl

Jacintha Blom Cultuurcoach Enschede jacintha@cultuurinenschede.nl

Norbert de Beer Volleybalvereniging Twente'05 norbertdebeer@twente05.nl

Actiegroep 3:
Extra aandacht voor aangepast sporten via sport- en beweegaanbieders. Bij de sport- en beweegaanbieders is behoefte 
aan professionele begeleiding. Bij sporters is het van belang toegang te hebben tot goede voorzieningen (WMO). Maak 
hierbij gebruik van regionale afstemming en het "Iedereen doet mee" manifest.

Bas Schreurs FC Twente scoren in de wijk b.schreurs@fctwente.nl
René Gelderman Korfbalvereniging DOS-WK voorzitter@doswk.nl
Sanne Dijkstra ROC van Twente Sport&Bewegen sdijkstra@rocvantwente.nl

Shahira van der Zon Life Goals Nederland shahira.vanderzon@stichtinglifegoals.nl

Actiegroep 4:
Iedereen moet kunnen sporten, wat zijn of haar afkomst, cultuur, gender of geaardheid ook is.

Carla van Dijk Stichting Vizier gericht op discriminatie en diversiteit c.vandijk@vizieroost.nl
Gert Rotting Back2Basic /SPN g.rotting@home.nl
Shahira van der Zon Life Goals Nederland shahira.vanderzon@stichtinglifegoals.nl
Daan Maljers ROC van Twente Sport&Bewegen dmaljers@rocvantwente.nl



Samen richting geven aan de uitvoering!

Werkwijze

Planning

*2 november *3 december *januari/februari 2021 *vervolg



1. Inclusief sporten en bewegen
Ambities 

1.    Specifieke aandacht voor de kwetsbare doelgroepen, focus op jeugd en ouderen.

2. Meer sport en beweegaanbod realiseren voor het aangepast sporten. 

3. Creëren van een inclusief, veilig en gezond sportklimaat.

Acties

1.    Maak een totaaloverzicht van alle sport/beweeg activiteiten die er voor de doelgroepen georganiseerd gaan worden.
(1 loketfunctie) Betrek hier ook de nieuwe ervaringen die tijdens de c-crisis zijn opgedaan. (heb oog voor het nieuwe bewegen)

2.    De mogelijkheden van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur bekijken, naast het bestaande Jeugdsportfonds
en stichting Leergeld voor de jeugd, onderzoeken of gemeente Enschede zich hierbij kan en wil aansluiten.

3.    Sport en beweegaanbod van doelgroepen moet wijk- en vraaggericht uitgevoerd worden, zodat aansluiting plaatsvindt
vanuit de doelgroep zelf. Door samenwerking met welzijn en cultuur ontstaan extra mogelijkheden.

4. Vaardig in bewegen van jongs af aan, samenwerking kinderopvang en onderwijs, samenwerking tussen vakleerkrachten, 
CF’er en trainers. Mogelijkheden van programma “Nijntje” van de KNGU benutten. 

5. Alle scholen 2 uur bewegingsonderwijs in samenwerking met specialisten.

6.    Schoolzwemmen terug op de kaart, op basis van onderzoek naar “waar de gaten zitten”.

7. Via onder andere E-sporten en studentensport extra aandacht voor de doelgroep van 16 tot 19 jarigen. 

8.    Extra aandacht voor aangepast sporten via sport en beweegaanbieders. Bij de sport- en beweegaanbieders is behoefte aan
professionele begeleiding. Bij sporters is het van belang toegang te hebben tot goede voorzieningen (WMO). Maak hierbij
gebruik van regionale afstemming en het Iedereen doet mee manifest.

9.    Iedereen moet kunnen sporten, wat zijn of haar afkomst, cultuur, gender of geaardheid ook is.



Samen richting geven aan de uitvoering!
Vervolg afspraken

-Herformuleer het doel SMART. WAAROM?

Tips: kies voor ontwikkeldoel, maak het waarom helder, waarom belangrijk, 
waarom nu, als er meer dan één doel is knip doel op en maak prioriteiten!

-Urgentie, willen we het, kunnen wij het, motivatie, omgeving. HOE?

Tips: maak het leuk en uitdagend, formuleer ook hier zo concreet mogelijk, denk eenvoudig 
in vooral de eerste stappen die je zet, het hoeft nog niet gerealiseerd te zijn!

-Wat heb je nodig om actie te realiseren?. WAT?

Tips: Denk onder andere, maar niet uitsluitend aan ondersteuning in €, denk ook aan expertise, 
aan wat er aanwezig is, durf te vragen!

Tenslotte, welke partijen WIE?   Kijk naar ontbrekende partijen!

Het tijdpad WANNEER?    Maak een haalbare globale planning!



Actiegroep 2
Uitwerking ‘De ladder van Tiggelaar’

25-11-2020



Herformuleer het doel SMART. Waarom?

• Het doel is om de vraag op te halen voor 1 juli 2021 in Enschede op 
stad- en wijkniveau bij de doelgroepen die centraal staan bij inclusief 
sporten (nntb), wat de behoefte is aan sport- en beweegaanbod, 
zodat aansluiting wordt gevonden bij de vraag van deze doelgroepen.

• Vanuit de opgehaalde data en informatie wordt een aanbod 
opgesteld per 1 september 2021 om in de praktijk sport- en 
beweegaanbod te realiseren die aansluit op de behoefte van een 
specifieke doelgroep.



Hoe?

1. Wij adviseren de gemeente en Sportaal om de doelgroepen binnen inclusief sport 
en bewegen te specificeren en prioriteren.

2. Als de doelgroepen zijn vastgesteld bij inclusief sporten, dan kunnen wij gericht 
op zoek gaan naar locaties en organisaties waar deze doelgroep zich het meest 
bevindt. 

3. Een sport- en beweegmakelaar stelt een kader op (wat jaarlijks/tweejaarlijks 
uitgevoerd kan worden) en kiest een instrument die hij/zij gaat inzetten om bij 
deze locaties en organisaties de vraag/behoefte te peilen/op te halen bij de 
betreffende doelgroep.

4. Verwerken data, conclusies trekken en aanbevelingen doen wat de behoefte is bij 
de gekozen doelgroepen

5. Kijken naar de resultaten van de actiegroep 1 wat het huidige aanbod is voor de 
betreffende doelgroep en hieruit conclusies trekken

6. Een keuze maken, op basis van welke behoefte nog niet wordt aangeboden door 
huidige sport- en beweegaanbieders, welk aanbod gewenst is (stad-, wijkniveau, 
soort aanbod, specificatie doelgroep)

7. Gericht op zoek naar organisaties die mogelijk dit aanbod kunnen bieden en in 
gesprek gaan hoe dit georganiseerd kan/gaat worden.



Wat?

Een sport- en beweegmakelaar die dit proces gaat uitvoeren, dit is één 
van zijn/haar kerntaken volgens de actiegroep.



Wie?

• Sportaal (partij namens alle sport- en beweegaanbieders in Enschede)
• Welzijnsorganisaties
• De organisaties die passen bij de geselecteerde doelgroep waar de 

focus op ligt.



Wanneer?

Wat? Wanneer? Wie?
Specificatie doelgroep inclusief sport en 
bewegen

Januari Sportaal – Gemeente
Actiegroep 1

Behoefte peilen d.m.v. onderzoek Februari-mei Sport- en beweegmakelaar

Data verwerken en conclusies trekken Juni Sport- en beweegmakelaar

Resultaten actiegroep 1 verbinden aan 
conclusies/aanbevelingen actiegroep 2

Juli Actiegroep 2 - Sport- en 
beweegmakelaar

Concreet aanbod opstellen, formuleren en 
organiseren

Augustus-september Actiegroep 2 – Sportaal –
Gemeente - Sport- en 
beweegmakelaar

Start uitvoering sport- en beweegaanbod, op 
basis van opgehaalde behoeftevraag

Oktober Sportaal – Gemeente - Sport-
en beweegmakelaar



Vervolgafspraken

• Voor vragen kan je terecht bij thema-eigenaar Jasper Agelink

• Stuur de uitwerking/presentatie naar j.agelink@sportaal.nl



Bedankt voor jullie aandacht en inbreng!

Succes met de uitwerking!


