
 

 

Verslag#4 Thema Inclusief Sporten en Bewegen 

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) 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.    

Enschede Actief als optie genoemd om de loketfunctie te kunnen vervullen. Na voorbeelden 
van Vught en Almelo is de optie besproken om www.enschedeactief.nl te gebruiken. 
Enthousiaste reacties over de vele mogelijkheden die de website biedt.  

Vragen: 

Sagar; Optie filmpjes? Bewegende beelden geven met name voor de jongere doelgroep een 
beter beeld van de activiteiten. Gaan we intern bekijken. 

Evelijne; Interactie tussen deelnemer en aanbieder d.m.v. vragen of opmerkingen? 

Quinta heeft vanuit haar betrokkenheid met de website vanuit Sjors Creatief bijna alle 
vragen kunnen beantwoorden. Helder overzicht en de lay-out maar eens bespreken met 
Manon Huinink m.b.t. opties voor de buttons en invulling.  

Conclusie: concrete loketfunctie doorzetten en uitvoeren. Mooie tool!   
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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. 

Passend sporten. Breed aanbod voor kinderen die tussen wal en schip vallen. Kleine groep. 
Begeleiding. Weerstand, verschillende beweegactiviteiten van scouting tot ponyrijden. Ideale 
plaatje is dat deelnemers doorstromen naar passen beweegaanbod. 

Werkelijkheid is dat verenigingen niet altijd klaar of goed dit aanbod ingebed hebben. In 
Hengelo 60% doorstroom naar sportvereniging. Echter, aanbod van deze groep is juist 
goed. Borging in Hengelo bij een breedtesport vereniging. Contributie. Kaders vereniging, 
maar aanjaagfunctie bij FC Twente.  

Enschede: pilot draaien. 1 á 2 jaar verschillende groepen draaien. Passend aanbod en 
vereniging vinden om dit traject te borgen. Inzet van vouchers voor kennisdeling en 
kennisoverdracht voor deze doelgroep. Scholing belangrijk, kan dus eventueel via vouchers 
sportakkoord. 
 

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

Acties gedaan m.b.t. Roze Zaterdag. Sport als middel om de doelgroep te activeren en te 
ondersteunen aan de doelen van Roze Zaterdag. 

Aanvoerdersbanden gedurende de landelijke actie omtrent de acceptatie LHBTI+ doelgroep. 
Alle sporten betrekken in Enschede en concreet leveren van aanvoerdersbanden. Acties bij 
Lotte en Carla i.s.m. FEV en KNVB (Rutger Jan Bevers).  

 

Algemeen 

Inclusief sporten hoog in het vaandel houden. Korte termijn de concrete acties uitvoeren. 
Lange termijn het thema borgen. Het doel van dit thema is niet het organiseren van nieuwe 
activiteiten, juist het borgen en aandacht voor inclusiviteit d.m.v. sport. 

Sportfonds 18+ en Stichting Leergeld onder de aandacht houden en brengen. 
https://www.volwassenenfonds.nl als tip om dit in te bedden.  

 

 


