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De rol van sport in Barendrecht
1.1

Voorwoord

Voor u ligt de nieuwe Agenda ‘Verbinden door bewegen’. Een actiegericht programma, waarin
bewegen als breed middel voor meerdere doelen ingezet wordt. Barendrecht is een sterke sportgemeente en met deze Agenda willen we het bewegen nog steviger wortelen in onze samenleving. Verbinden door bewegen staat voor actief participeren van alle betrokkenen: inwoners van
Barendrecht, sportverenigingen, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, ondernemers, bezoekers,
gemeente, etc. .
Bewegen is een plezierige wijze van vrijetijdsbesteding en bevordert gemeenschapszin, leert (jonge) mensen omgaan met normen en waarden, biedt sporters en vrijwilligers ontplooiingsmogelijkheden en kan negatieve effecten van de moderne samenleving op het gebied van gezondheid
compenseren.
Deze Agenda biedt handvatten voor het hele sportieve en maatschappelijke veld om sport in te
zetten als bindmiddel. Door krachten te bundelen kunnen we veel doelen realiseren voor de Barendrechtse gemeenschap. Barendrecht in beweging!
De huidige realiteit noodzaakt ons financieel een pas op de plaats te maken. Gelijktijdig moeten
we er wel voor blijven zorgen dat Barendrecht een aantrekkelijke en duurzame woongemeente
blijft. Een gemeente met sportaccommodaties van hoge kwaliteit,en een sterke economie , waar
extra ingezet wordt op het versterken van de verbinding tussen mensen (en organisaties). De
nieuwe werkelijkheid biedt kansen: we moeten zoeken naar creatieve oplossingen, middelen efficiënter gebruiken en extra inzetten op het aangaan van allianties en netwerkversterking.
Bewegen als vast onderdeel van ieders leven. Daar gaan we met deze Agenda voor! Vanzelfsprekend met extra aandacht voor (jonge) kinderen en mensen die het sportieve pad zelf minder
goed kunnen vinden.

- Wethouder Stephanie ter Borg -
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1.2
Leeswijzer
De agenda “Verbinden door bewegen” brengt de lezer stapsgewijs naar het uitvoeringsprogramma.
Als eerste onderdeel wordt beknopt weergegeven wat de gemeente Barendrecht beoogt op sporten beweeggebied, middels het verwoorden van de missie en visie. Deze zijn vertaald in een tweetal hoofddoelen. Om deze hoofddoelen te concretiseren zijn deze omgevormd tot thema’s. De
thema’s tot slot zijn vertaald in subdoelstellingen, die de basis vormen voor het uitvoeringsprogramma.
Na de schematische weergave van de hoofddoelen volgt in het tweede hoofdstuk de beschrijving
van de thema’s, waarbij een scheiding gemaakt wordt tussen de verschillende aandachtsgroepen
(jeugd, volwassenen, kwetsbare groepen, senioren, etc.).
Het derde hoofdstuk geeft het uitvoeringsprogramma weer. Hierin zijn de subdoelen concreet
gemaakt en wordt duidelijk waar de komende jaren aan gewerkt zal worden. De uitvoering van
de agenda “Verbinden door bewegen” zal niet alleen door de gemeentelijke organisatie geschiedde, ook de maatschappelijke partners en de sportverenigingen spelen hierbij een grote rol.
1.3
Procesbeschrijving
Om de agenda “Verbinden door bewegen” te verkrijgen is gekozen om te werken met het externe
bureau Andres cs, welke enige input voor en feedback op de agenda heeft gegeven. In eerste instantie was dit bureau ook begeleider van het proces, maar gedurende het proces is gekozen om
dit in de regie van de gemeente te nemen.
Parallel aan de agenda “Verbinden door bewegen” is de businesscase Buurtsportcoach opgesteld.
Dit onderzoek is gehouden door het bureau Andres cs. De businesscase heeft ervoor gezorgd dat
de haalbaarheid voor de inzet van de Buurtsportcoaches onderstreept werd. In december 2012
heeft het college ingestemd met participeren aan de landelijke regeling voor de inzet van de
Buurtsportcoaches. Het implementatie traject is in 2013 gestart en de eerste Buurtsportcoaches
zijn geïnstalleerd.
De agenda is met een interactief proces tot stand gekomen. De mening, stem en input van de
betrokken partijen hebben ervoor gezorgd dat de inhoud is gevormd. Een interactief proces is een
dynamisch proces, dat wil zeggen dat er voortdurend daar waar nodig bijgestuurd kan worden.
Het proces voor de agenda is met recht dynamisch te noemen. Tijdens de eerste bijeenkomst met
betrokken partijen kwam naar voren dat de onderwerpen nader toegelicht moesten worden en
de koers met het veld bepaald diende te worden. Dit resulteerde in een tweede bijeenkomst,
waarbij gezamenlijk thema’s benoemd werden. Na het benoemen van thema’s was er behoefte
aan een laatste toets. Tijdens de laatste bijeenkomst werden de gezamenlijke prioriteiten aangegeven.
Door het proces van de agenda “Verbinden door bewegen” op deze manier in te steken zijn we
gekomen tot een Barendrecht agenda, waarbij de betrokken partijen gehoord zijn en input vanuit
het veld is gebruikt om de nota vorm te geven. Tijdens de verschillende bijeenkomsten is een
eerste stap gezet tot het verbinden van betrokken partijen. Waar de vorige sportnota met name
gericht was op de sportverenigingen, is nu sprake van een brede betrokkenheid. Verschillende
organisaties, verenigingen, instanties en beleidsvelden komen samen door sport en bewegen.
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Om de doelstellingen te kunnen meten en realisatie te kunnen toetsen wordt bij het ingaan van
deze agenda een nulmeting gehouden. Hiervoor zal indien mogelijk gebruik worden gemaakt van
bestaande gegevens en cijfers en daar waar nodig nieuw materiaal verzameld worden.
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Ambitie, missie en doelen

Hoofdstuk 2

2.1
Inleiding
De Agenda “Verbinden door bewegen” bevat de ambitie en beleidsdoelen voor de jaren 20132016 op het gebied van sport en bewegen. Wat gaan we de komende jaren doen om sport en
bewegen (nog) dieper te wortelen in de Barendrechtse samenleving. En hoe gaan we de gemeenschappelijke doelen behalen?
Een belangrijk middel voor de uitvoering van de Agenda “Verbinden door bewegen” is de inzet
van de Buurtsportcoach. De Buurtsportcoach wordt gefinancierd vanuit het programma “Sport en
Bewegen in de Buurt/Brede impuls combinatiefuncties”. De haalbaarheid, toetsing en uitvoering
hiervan zijn verwerkt in een afzonderlijke business case.
De gemeente Barendrecht hecht in het bijzonder waarde aan de rol van sport en bewegen als
(bind)middel. Ons sportbeleid is integraal beleid, waarbij geput wordt uit een breed palet kennis.
De input komt bij (sport)verenigingen, maatschappelijke partners en collega’s en partners van
andere beleidsterreinen als jeugd, welzijn en onderwijs vandaan. Overkoepelende waarden, die
terugkomen in doelstellingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) staan ook in
deze Agenda “Verbinden door bewegen” centraal; het belang van zelfredzaamheid en participatie,
het bieden van voorzieningen voor iedereen en het nemen van specifieke maatregelen voor jongeren, ouderen en mensen met een fysieke of mentale beperking.
De vorige sportnota is opgesteld voordat er sprake was van een economische crisis en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen en sluit daarom niet langer aan bij de huidige praktijk. De
uitgangspunten uit de sportnota 2008 - 2012 “Barendrecht: actief, sociaal en gezond” blijven de
basis voor de komende jaren. Op welke wijze kunnen verbindingen worden gelegd tussen het
brede begrip “sport en bewegen” en de maatschappelijke opgaven? De gemeente schept de
voorwaarden voor een sportaanbod dat aansluit bij ieders behoefte, bevordert als regisseur een
gevarieerd sportaanbod en staat open voor nieuwe initiatieven.
2.2
Verbindingsambitie
Met sporten en bewegen kunnen diverse beleidsdoelstellingen gerealiseerd worden. Sporten en
bewegen spelen een rol bij verschillende maatschappelijke vraagstukken in de sectoren zoals
weergegeven in navolgende afbeelding.
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Afbeelding ‘Verbinden door bewegen’:
Bovenstaande afbeelding moet gezien worden als een netwerkkaart: sport en bewegen is multidisciplinair en raakt diverse andere beleidsvelden.
2.3
Missie en hoofddoelen
Onze ambitie “Verbinden door bewegen” wordt vertaald in een missie en hoofddoelen. In 2016
willen we in Barendrecht sport en bewegen als pijler van de samenleving hebben versterkt. De
uitvoering en inbedding van deze missie wordt niet alleen door de gemeente gedaan, maar door
een constructieve samenwerking met verschillende betrokken partijen.
2.3.1 Visie gemeente Barendrecht
De algemene visie van de gemeente Barendrecht is als volgt geformuleerd1:
De gemeente kiest in haar visie voor de volgende
drie opdrachten:
1. Zorg ervoor dat Barendrecht een aantrekkelijke
en duurzame woongemeente blijft;
2. Zorg ervoor dat Barendrecht een sterke economie behoudt;
3. Zorg ervoor dat in Barendrecht de sociale cohesie tussen mensen wordt versterkt.

1

Externe Strategische Visie “Barendrecht investeert in ontmoeting”
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2.3.2 Missie sporten en bewegen in Barendrecht
Waar het gemeentelijk beleid in de voorgaande jaren gericht was op het ‘zorgen voor’, willen we
deze nota meer richten op ‘zorgen dat’. De focus ligt op het behalen van de doelen samen met
onze partners. Zodat sport en bewegen (nog) dieper wortelt in Barendrecht.
Dit komt terug in de missie van de Agenda ‘Verbinden door Bewegen’:
In Barendrecht is door intensieve samenwerking met alle partijen, voor iedere Barendrechter een
passend beweegaanbod, zodat iedereen een gezonde en actieve leefstijl kan hanteren.

2.4
Hoofddoelen
De hoofddoelen sluiten aan bij de algemene missie en bij de missie sporten en bewegen:
1.
2.

Het hebben van gezonde en actieve inwoners in de gemeente Barendrecht.
Het inzetten van sporten en bewegen als instrument voor een vitale en sociaal sterke samenleving, door hun positieve effecten op de maatschappelijke participatie, gezondheid
en economie.

De gemeente voert de regie op het sport- en beweegbeleid. Dit sluit aan bij de visie dat de kwaliteit qua woonomgeving behouden moet blijven en voorzieningen voor de bewoners in grote mate bereikbaar moeten zijn. Daarnaast wordt ingezet op het nadrukkelijker activeren van inwoners
en verenigingen. In het profiel (Samen) Sterk in de regio kijkt de gemeente Barendrecht over de
grenzen heen en bundelt op slimme wijze haar krachten met buurgemeenten (BAR), regiogemeenten en andere partners. Omdat sport en het verenigingsleven een basis vormen van de Barendrechtse samenleving blijft de gemeente inzetten op de beschikbaarheid van kwalitatief goed
bereikbare sport- en vrijetijdsvoorzieningen binnen de eigen gemeentegrenzen.
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2.5
Thema’s en subdoelstellingen
Om de hoofddoelen te kunnen realiseren zijn er thema’s geformuleerd, waaraan subdoelstellingen gekoppeld zijn. Dit is schematisch weergegeven in onderstaand schema.

Hoofddoel 1:

Hoofddoel 2:
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Agenda ‘Verbinden door bewegen’

Hoofdstuk 3

Hoofddoel 1
Het hebben van gezonde en (sport- en beweeg) actieve inwoners in de gemeente
Barendrecht.
3.1
Thema: Beweeg & sportparticipatie
Beweeg- en sportparticipatie staat in directe relatie tot een gezonde leefstijl en heeft niet als primair doel een extra impuls voor de (top)sport. In Barendrecht wordt ingezet op breedtesport; het
stimuleren van voldoende sport en beweging voor het hanteren van een actieve leefstijl en het
zichtbaar maken van de positieve maatschappelijke effecten van sport.
De subdoelstellingen met betrekking tot dit thema zijn:
• Het minimaal behouden dan wel vergroten van de sportparticipatie.
• Het vergroten van de sport- en beweegparticipatie door specifiek sport- en beweegaanbod
in de buurt.
• Het vergroten van de sport- en beweegparticipatie van kwetsbaren in de samenleving door
specifiek sport- en beweegaanbod.
3.1.1

Speerpunten Jeugd en Jongeren

Wat willen we bereiken?
Interventies op het gebied van sporten en bewegen bij jeugdigen en jongeren hebben meer kans
2
van slagen dan op latere leeftijd. De gemeente staat voor een sportactieve en participerende samenleving en de basis hiervoor ligt bij de jeugd. In Barendrecht willen we een leven lang sporten
en bewegen bevorderen en een gezonde levensstijl en prettige sociale omgang stimuleren.
Jong geleerd, oud gedaan, een aloud principe. Door in de eerste levensjaren in te zetten op
sportparticipatie en stimulering om sport en bewegen een vast onderdeel van het leven te maken,
zal in latere levensfasen minder inzet gepleegd hoeven te worden op sportparticipatie. Ofwel investeren in de toekomst. Met jeugd/ jongeren bedoelen wij iedereen tot 23 jaar (leeftijdsverdeling volgens de Agenda Jeugd). Waarbij we nadrukkelijk aandacht zullen besteden aan de groep
jeugd/ jongeren in de leeftijd 12-14 jaar en 16-19 jaar. Gebleken is dat deze leeftijdsgroepen een
grotere uitval op sportgebied laten zien. Met name bij het organiseren van activiteiten (bijvoorbeeld in de wijk) zijn deze groepen aandachtsgroepen. Dergelijke activiteiten zullen overigens ook
vaak aantrekkelijk zijn voor de groep jeugd / jongeren van 14-16.

2

Verwezen wordt naar o.a. LTAD (Long Term Athlete Development) en ‘leven lang sporten en bewegen’ van o.a. NOC*NSF
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Ouders/ verzorgers
Ouders/ verzorgers en jeugd zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Om jeugd te stimuleren
om (meer) aan sport en bewegen te doen zijn ouders/ verzorgers een belangrijke partner. Ook
binnen het behalen van de maatschappelijke doelstellingen spelen ouders/ verzorgers een belangrijke rol als partner.
Onderwijs
Het onderwijs is een natuurlijke plek waar kinderen in contact gebracht kunnen worden met sport
en bewegen. Er geldt immers een onderwijs plicht tot 21 jaar. Sport en bewegen hoeft niet alleen
binnen het onderwijsprogramma gebracht te worden. Met en vanuit school zijn er diverse verbindingen mogelijk met andere sport- en beweegaanbieders. De school is een uitstekende partner in
educatie over een gezonde leefstijl. .
Voor veel kinderen en jongeren is er naast sport- en beweegactiviteiten op school een divers aanbod van naschools sporten op het schoolplein of in de eigen buurt, in samenwerking met
(sport)verenigingen, commerciële sportaanbieders en Kijk Op Welzijn. Inzet is om een breed palet
van sport- en beweegactiviteiten, buiten schooltijd in de buurt, aan te bieden met workshops of
proeftrainingen. Hierbij dient gekeken te worden hoe een gepast en gewenst (vraaggericht) aanbod van sportactiviteiten verzorgd kan worden. De Buurtsportcoach kan hier een grote rol in spelen.
Voorbeelden:
o Clinics en workshops: Leerlingen maken kennis met verschillende sporten tijdens en na
schooltijd. Sportverenigingen organiseren clinics op scholen en het bieden verschillende
workshops aan.
o (Naschools) sportaanbod: Het aanbieden van naschools sportaanbod voor leerlingen op
het eigen schoolplein, de eigen sport- en beweegruimte en/of in de buurt. Dit kan uitstekend verbonden worden met sportverenigingen en overige sport- en beweegaanbieders
waarbij een programma voor volwassenen en senioren geïntegreerd kan worden.
o De optie bestaat om als school aan te sluiten bij de programma’s ‘Schoolgruiten’ (fruit op
basisscholen), “School”(NIGZ) en “IRun2BFit”. Deze programma’s dragen bij aan het terugdringen van overgewicht, obesitas en het gezonder worden van de inwoners, maar
hebben niet altijd een directe relatie met sporten en bewegen. De gemeente kan over
deelname informeren en/of de scholen stimuleren.
Sportverenigingen en -aanbieders
Het toeleiden naar sporten en bewegen van jeugd en jongeren kan gestimuleerd worden door in
te zetten op het wegnemen van de financiële drempel (financiële ondersteuning), alsmede door
aandacht te geven aan kennisontwikkeling (inhoudelijk ondersteuning).
Financiële ondersteuning
De meeste jeugdigen en jongeren kennen de weg naar sportverenigingen. De communicatie verloopt direct via huis-aan-huis, vriendjes, ouders en/of school. Veel kinderen maken uit het
sportaanbod hun eigen keuze, op basis van voorkeur en aanbod. Het is niet uitzonderlijk dat kinderen lid zijn van meerdere (sport)verenigingen. Toch zijn er genoeg kinderen die de weg naar
sportverenigingen moeilijker kunnen vinden. Dat kan een inhoudelijke, maar ook een financiële
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achtergrond hebben. Indien kinderen en jongeren vanwege financiën niet kunnen sporten bij een
vereniging, kan het Sportfonds of het gemeentelijke SCE fonds aangewend worden.
www.jeugdsportfonds.nl :
“Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Wij betalen de contributie en
vergoeden de sportspullen tot een maximum van € 250,- per jaar per kind.”
Inhoudelijke ondersteuning
Indien kinderen en jongeren inhoudelijk niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden zijn er interventies op ander gebied noodzakelijk. Zo is het van belang dat ouders, verzorgers, opvoeders
en docenten weet hebben de vraag en het aanbod. Sportverenigingen kunnen zich uitstekend
profileren door open sportdagen te organiseren, deel te nemen aan en het organiseren van toernooien, braderieën en clinics en acties als ‘member get member’, ‘neem je vriendje mee’ etc. .
Ook is het van belang dat het gehele netwerk op de hoogte is van de verschillende vragen, behoeftes en het aanbod.
Sportverenigingen richten zich grotendeels op hun eigen sportspecifieke aanbod en leden. Dat
gebeurt met name door trainingen en wedstrijden. Samen met onderwijsinstellingen, andere verenigingen en commerciële sportaanbieders zijn sportverenigingen in staat een breder activiteitenaanbod te verzorgen. Door samenwerking kunnen nieuwe deuren geopend worden, allianties
aangegaan en kan een meerwaarde aan het sportieve klimaat geboden worden.
Extra leden kunnen hiervan een gevolg zijn, maar er zullen met name sociaal-maatschappelijke
doelstellingen gerealiseerd worden.
Naast een breed sportaanbod voor sportactieve leden wordt ingezet op een specifiek aanbod voor
speciale doelgroepen zoals senioren en kwetsbaren. Dat is in lijn met het sterrenstelsel van de
subsidiering van sportverenigingen.
Al enige jaren is een duidelijke trend waarneembaar dat commerciële sportaanbieders zich meer
gaan richten op jeugdigen en jongeren. Commerciële sportaanbieders richten zich vooral op
marktbehoefte en spelen in op de actuele vraag, trends en ontwikkelingen in de markt. Populaire,
door de jeugd veelbekeken televisieprogramma’s als So You Think You Can Dance en Move Like
Michael Jackson zijn trendsetters waar de commerciële aanbieders de vruchten van plukken.
Sinds de opkomst van deze programma’s zijn veel meer kinderen en jongeren gebruik gaan maken van commerciële sportaanbieders.
Het aanbod van deze aanbieders is ook gericht op jongere kinderen met activiteiten als zwemmen, dansen, toneel en expressie en yoga. In het verleden werden dergelijk activiteiten haast uitsluitend aangeboden door verenigingen (gymnastiek, turnen en bewegen op muziek). Veel ouders maken (met name in de peuter- en kleuterleeftijd) gebruik van het aanbod van commerciële
sport- en beweegaanbieders, nog voordat er instroom plaats vindt bij de sportvereniging.
In de dagelijkse praktijk komt het regelmatig voor dat personeel van commerciële sportaanbieders
tevens werkzaam is bij verenigingen, in het (bewegings-)onderwijs of als vrijwilliger in andere
maatschappelijke organisaties. Deze personen zijn kostbaar, omdat zij persoonlijke verbindingen
kunnen leggen.
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Buitenruimte
Na schooltijd zijn veel jeugd en jongeren in de buurt te vinden, buitenspelen is voor alle leeftijen
een leuke bezigheid. Vooral (school)speelpleinen, hardlooproutes, skateparken, winkelcentra en
jongerenontmoetingsplekken zijn erg populair. Op deze locaties vindt ‘streetwise’ de ontplooiing,
ontwikkeling en ontmoeting plaats. Door jeugd aan het bewegen te krijgen, is er meer binding
tussen de kinderen in de wijken. Dat verhoogt de leefbaarheid en de maatschappelijke participatie.
In samenwerking met welzijnswerk en de Buurtsportcoaches zijn er kansen om jeugdigen en jongeren te bereiken in de eigen buurt (parken, speelpleinen en ontmoetingsplekken voor jongeren).
Hierbij kunnen slimme koppelingen gemaakt worden om doelen te bereiken, zoals het inzetten
van de ‘loungebus’.
Een schoolplein omtoveren tot sport zone!
In het gemeentelijk Speelruimtebeleid van Barendrecht staat
dat schoolpleinen openbaar toegankelijk moeten zijn
tijdens bezoekbare uren. Een succesvol project is ‘ZoneParc’,
waarbij schoolpleinen zo worden ingericht dat ook na schooltijd
het aantrekkelijk en leuk is om daar te verblijven. En veilig.
www.zoneparc.nl: “zoneparc stimuleert samenwerking tussen,
buurt, onderwijs en sport d.m.v. openstelling van het plein buiten schooltijd.”
Buiten- en naschoolse opvang
In Barendrecht maken heel wat kinderen gebruik van het aanbod van buitenschoolse opvang,
naschools activiteiten of andere vormen van kinderopvang. Vanuit deze aanbieders wordt nu al
veel ingespeeld op de sport- en beweegbehoefte van kinderen. Er zijn beweegactiviteiten, de begeleiders brengen kinderen naar hun sportclub en er worden sportprofessionals ingeschakeld. Het
optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende aanbieders van kinderopvang en
buitenschoolse activiteiten en sportverengingen, om het aanbod te vergroten is een speerpunt
waar binnen deze Agenda “Verbinden door bewegen” aandacht aan besteed zal worden.
Conclusie speerpunten Jeugd:
Verbinding, versterken en samenwerking zijn kernbegrippen binnen het implementeren van de
speerpunten op het gebied van Jeugd. Gemeente, onderwijs, welzijnsinstellingen, (commerciële)
sportaanbieders/-verenigingen, kinderopvang en mogelijk andere partijen slaan de handen ineen
om te werken aan het versterken van sportparticipatie onder de jeugd en het leiden naar een leven lang sporten.
Binnen het uitvoeringsprogramma zijn de volgende onderdeel (onder anderen) gericht op jeugd:
• 1.1 Behouden/ vergroten sportparticipatie
• 1.2 Specifieke sport- en beweegaanbod in de buurt
• 1.3.Beweeg- en sportparticipatie, met name 1.3.3 Jeugdsportfonds en SCE fonds
• 2.2.2.3 inrichten schoolpleinen
• 2.3.3 Bijdragen aan maatschappelijke opgaven, met name 2.3.3.2 JOGG
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3.1.2
Speerpunten Volwassenen
Een sportieve levensloop begint bij de jeugd, en gaat verder in het leven als volwassenen. Deze
groep is een brede en veelzijdige doelgroep. Als volwassenen wordt genomen iedereen in de leeftijd 24-55 jaar. Een groot deel van deze doelgroep is (parttime) werkzaam, heeft een taak thuis
(huisman/huisvrouw), is sociaal actief en (sport)participerend. Het merendeel van deze doelgroep
heeft de zaken goed op orde en is prima in staat om zelfstandig keuzes te maken. Slechts een
kleiner deel is hulpbehoevend en heeft meer moeite met integratie en participatie.
Toch is sportparticipatie binnen deze hele doelgroep een punt van aandacht. Wanneer het aankomt om binnen het drukke levensschema prioriteiten aan te geven zijn sport en bewegen punten waar men eerder op inschiet. De gemeente kan niet opleggen hoe vrije tijd ingericht wordt,
maar kan wel aangeven dat sporten en bewegen bijdragen aan het algehele welzijn en de gezondheid.
Naast het sporten bij een vereniging is het belangrijk om in kaart te krijgen waar natuurlijke vindplekken zijn voor de sportieve volwassenen. Ontmoetingsplekken en daardoor motiveringsplekken tot sporten en bewegen voor volwassenen zijn de werkplek, de (eigen) woonomgeving en
daarnaast via diverse gemeentelijke en (welzijns)instanties.
Sportverenigingen
Sporten bij een vereniging is een belangrijk onderdeel van de vrijetijdsbesteding van veel Barendrechters. Toch zien nog veel sportverenigingen een terugval in het aantal leden in de volwassen
leeftijd. Wel is het zo dat bij sportverenigingen vaker hele families en gezinnen lid zijn en hierdoor
een grotere en langere termijn betrokkenheid heerst. Wat een belangrijk gegeven is voor het stimuleren van de sociale cohesie.
Een ander belangrijk gegeven is dat bij sportverenigingen zich de grootste potentiële doelgroep
voor vrijwilligers- en bestuursfuncties bevindt. Dit gegeven werkt twee richtingen uit, voor verenigingen is het noodzakelijk om vrijwilligers aan zicht te binden. Aan de andere kant is het aantrekkelijk voor vele volwassenen om een maatschappelijke vrijwillige functie te vervullen. Het in kaart
brengen van vraag en aanbod helpt hierbij.
Eerder is vermeld dat één van de vindplekken van volwassen sportievelingen de werkvloer is.
Sportverenigingen zouden kunnen kijken of er mogelijkheden zijn om sporten onder werktijd verder uit te werken. Bijvoorbeeld door trainingen/ workshops te geven aan bedrijven, sportieve bedrijfsuitjes of sportdagen. Dergelijke activiteiten kunnen ook bijdragen aan het realiseren van de
maatschappelijke doelen van bedrijven, door verbinding met de buurt/ de plek te zoeken waar
het bedrijf gevestigd is. Naast het stimuleren van je werknemers om meer te bewegen, kan je ook
sport en bewegen integreren in de bedrijfsvoering:
Sportief bedrijfsuitje? Sportmomentje!
Bijvoorbeeld sportieve vergaderingen: welke verder gaan dan alleen een sportieve omgeving. Een
brainsessies waarbij er een nieuwe strategie ontwikkeld moet worden? Onderbreek deze met een
potje zaalvoetbal, zodat er tussendoor gescoord kan worden.
Sportaanbieders
Volwassenen zijn vaak minder flexibel in hun (vrije) tijdsbesteding, maar de sportieve behoefte is
er wel. Hierdoor is een grote vraag naar (on)georganiseerd sporten op flexibele tijden. Dat kan
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juist overdag zijn met de kinderen op school, of in de avonduren en weekenden buiten de werktijden.
De voorheen zichtbare sporttrend van ‘individualisme’ heeft zich langzamerhand meer omgezet in
‘nieuw collectivisme’. Dit houdt in dat men bijvoorbeeld wel in een hardloopgroep gezamenlijk
sport, maar tijden en frequentie veelal zelf bepaalt. Dat is een verschil met traditionele teamsporten. Leisureaanbieders (waaronder sport- en beweegaanbieders) spelen hier een belangrijke rol.
Sinds de zomer van 2012 richten veel sportaanbieders zich op georganiseerde buitensporten, als
Bootcamp en hardlooptrainingen.
Het aanbod hiervan ligt naast bij fitnesscentra en dansscholen, ook bij (para)medische sport- en
beweegbegeleiders, yoga, personal training, wandel, fiets en hardloopgroepen etc.. Zij vallen of
onder de commerciële sportaanbieders of onder ongeorganiseerde sport.
Het beleid op deze doelgroep is toegespitst op stimuleren van sport- en beweegdeelname via
commerciële en (on)georganiseerde sportaanbieders met een vraaggericht aanbod. Dit betreft
zowel de sportvereniging, als de hardloopclubs, nordic wandelaars, fitness ondernemers etc. .
De sportscholen worden de komende jaren anders ingericht. Entertainment wordt steeds belangrijker. Dat zegt development director Evert-Jan Leij van Health City: 'De toekomst is steeds meer
gericht op wat de klant wil. De sportschool moet een leuke, uitdagende omgeving zijn waarvan je
blij wordt als je er weer naar toe kunt gaan. Bij reguliere fitnesscentra zie je allerlei apparaten
staan. Die dagen niet echt uit als je al moeite hebt om naar de sportschool te komen.'
Welzijns- en overige organisaties
Een groep die extra aandacht verdient binnen deze doelgroep zijn de volwassenen die vallen onder de reguliere instanties van uitkeringen, ziekte, zorg en/of welzijn. Deze groep mensen is relatief makkelijk te bereiken, omdat zij ingeschreven staan bij een instantie.
Waar mensen gebruik maken van een uitkering, is sprake van contactmomenten met de klantmanager. Binnen deze contactmomenten moeten gekeken worden of en hoe het reguliere sport- en
beweegaanbod van verenigingen, andere aanbieders, scholen en in de buurt te combineren is
met de behoefte van deze doelgroepen. Dit past erg goed binnen de kanteling de Wmo (Wet
Maatschappelijke ondersteuning), waarbij gekeken gaat worden naar de oorzaak van de vraag van
de klant.
Een andere minder goed bereikbare groep van kwetsbare volwassen zijn mensen die tijdelijke
ondersteuning nodig hebben. Deze personen vallen niet direct onder de categorie ‘kwetsbaren’,
omdat zij in de regel kunnen terugvallen op een sociaal netwerk, opgebouwde (tijdelijke) uitkeringsrechten etc. .
Voor deze groepen kan sport en bewegen juist een middel zijn om andere problemen aan te
gaan. Denk hierbij aan het vergroten van het zelfvertrouwen, maar ook sociale participatie en het
vergroten van het algehele welzijnsgevoel.
Welzijnsorganisaties en zorginstellingen spelen een grote rol in zowel het vinden van deze doelgroep als in het inzetten van sport en bewegen. Maar ook verenigingen, sportaanbieders en de
Buurtsportcoach zijn partners om de doelen gericht op deze groep te realiseren.
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Conclusie speerpunten volwassenen:
Het continueren van sporten en bewegen in de volwassen levensfase is erg belangrijk. Sport en
bewegen draagt bij aan de algemene gezondheid, maar ook geestelijke gesteldheid. Maar sporten
en bewegen gaat verder, zo zijn sportverenigingen belangrijke en interessante netwerken en kan
sport en bewegen ingezet worden om partijen in de buurt te verbinden en die band te versterken.
Binnen het uitvoeringsprogramma zijn de volgende onderdelen gericht op volwassenen:
• 1.1 Behouden/ vergroten sportparticipatie
• 1.2 Specifiek sport- en beweegaanbod in de buurt
• 2.1.1. behouden van vitaal verenigingsleven
• 2.1.2. stimuleren vrijwilligerskader
• 2.2.2. inrichten buitenruimte voor ongeorganiseerde sport
• 2.3 Sociale samenhang en verbind, met name 2.3.3.3 Optionele programma’s
3.1.3
Speerpunten Ouderen / Senioren
Landelijk gezien is er sprake van vergrijzing van de bevolking. In Barendrecht spreken wij de komende jaren (naast verjonging!) van verzilvering, oftewel een groter wordende groep vitale en
actieve senioren met bestedingsruimte in tijd en geld. Deze groep senioren is nog goed in staat
zelf actief deel te nemen aan het sportieve leven en hebben het voordeel meer (vrije) tijd hieraan
te kunnen en willen besteden. Ook is dit een belangrijke groep voor vrijwilligerswerk.
Waar rekening mee gehouden dient te worden is specifieke seniorenproblematiek, die toeneemt
naarmate de leeftijd vordert. Het sport- en beweegbeleid is er op gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Specifieke doel- en leeftijdsgroep gebonden aanbod is hierbij
van groot belang.
De Agenda ‘Verbinden door bewegen’ richt zich op het leggen van verbindingen. Sporten voor
senioren vergroot de maatschappelijke betrokkenheid en intensiveert sociale contacten door
deelname aan sport en beweegactiviteiten.
Binnen bestaande programma’s als Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) en GALM worden activiteiten door sportverenigingen, commerciële en overige (on)georganiseerde sport- en beweegaanbieders in samenspraak aangeboden. Daarnaast worden nieuwe interventies en programma’s ontwikkeld om senioren sportactief en vitaal te houden, zoals:
- het gezond en actief leven model en de inzet van activiteiten in de buurt;
- bewegen in zorginstellingen of ‘fitness in de tuin’, al dan niet met ondersteuning van fysiotherapie en sportprofessionals;
- digitale en multimediale toepassingen zoals WII sporten.
Met name daar waar sprake is van problematiek als overgewicht, inactiviteit en bijvoorbeeld sociaal isolement, van senioren wordt ingezet op het ‘in beweging krijgen’. Huisbezoeken worden
meer gericht op ‘uit huis’ activiteiten waarin beweging (wandelen, zwemmen etc.). Hierbij wordt
nauwe samenwerking gezocht met zorg- en welzijnsinstellingen, sportverenigingen en commerciële aanbieders van beweegactiviteiten.
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Sport en bewegen is tevens een belangrijk middel bij het versmallen van de kloof tussen jong en
oud.
Voorbeeld project: Samenwerking welzijnsinstelling, zorginstelling en sportvereniging
Sommige senioren kampen met geheugenproblematiek. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand
in een zorginstelling een fervent zwemmer is. Maar dat vergeten is en ook vergeet wanneer er
naar het zwembad gegaan kan worden om een baantje te trekken.
Een andere persoon wil vrijwilligerswerk doen, maar dit combineren met bewegen.
De zwemvereniging organiseert senioren zwemmen.
Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen. Door de vraag en het aanbod in kaart te brengen kunnen nieuwe sociale verbanden ontstaan.
Conclusie speerpunten ouderen/ senioren:
Een groeiende groep, met veel vrije tijd. Binnen het uitvoeringsprogramma zijn de volgende onderdelen gericht op ouderen/ senioren:
• 1.1Behouden/ vergroten sportparticipatie
• 1.2 Specifiek sport- en beweegaanbod in de buurt, met name 1.2.2 inzet Buurtsportcoaches tijdens daluren
• 1.3beweeg- en sportparticipatie, met name 1.3.1. MBvO en GALM
• 2.2.1.3 Toegankelijkheid van sportaccommodaties
3.1.4
Speerpunten kwetsbare groepen
Het grootste deel van de inwoners van Barendrecht komt automatisch in aanraking komen met
sport en bewegen, maar er zijn ook wat mensen die extra zorg en begeleiding nodig hebben,
omdat zij het niet zelfstandig kunnen. Deze mensen worden omschreven als kwetsbare groep.
Omdat voor kwetsbare groepen deelname aan de samenleving (en dus ook bewegen) niet vanzelfsprekend is, heeft de gemeente deze doelgroep als aandachtsgroep aangewezen. Juist voor
deze groep geldt dat sport en bewegen niet alleen bijdraagt aan het vergroten van de lichamelijke
en geestelijke gezondheid, maar ook andere maatschappelijke doelen kan helpen realiseren.
Binnen de groep kwetsbare, maken we een onderscheid in Jeugd, Volwassenen, Ouderen en
mensen met een beperking.
Jeugd: hoewel in Barendrecht de kwetsbare groep onder jeugdigen relatief klein is in relatie tot
landelijke en regionale kengetallen, blijft deze groep wel een aandachtsgroep. In beschouwing
genomen dat Barendrecht een grote groep jeugd heeft, waarbij in de Agenda Jeugd staat genoemd dat ‘ontplooiing, ontwikkeling en ontmoeting van alle jeugdigen’ centrale waarden zijn.
Binnen de brede doelgroep jeugdigen wordt specifiek beleid gevoerd om de sportparticipatie van
kwetsbaren jeugdigen te bevorderen. Om bijvoorbeeld obesitas, te voorkomen, maar ook om opvoedings- of psychische problemen aan te pakken en om sociaal wenselijk gedrag te stimuleren.
Volwassenen: voor kwetsbaren (waaronder volwassenen met een beperkt inkomen, vluchtelingen, sommige allochtonen en eenzamen) kan verbinding gelegd worden bij de beleidsvelden
welzijn en zorg.
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Activiteiten voor deze groep worden meer ingestoken op een gezonde en (sport actieve) leefstijl,
maatschappelijke participatie en sociale cohesie.
Ouderen: waarbij met name gekeken wordt naar ouderen (die) in sociaal isolement (dreigen te
raken) en hulpbehoevenden. Ook voor deze groep geldt dat er verbinding gezocht dient te worden met de beleidsvelden welzijn en zorg. Waarbij nieuwe projecten en activiteiten gericht dienen
te zijn op een gezonde en (sport actieve) leefstijl, maatschappelijke participatie en sociale cohesie, en op sporten en bewegen in de eigen buurt.
Mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking: binnen deze groep zijn de activiteiten vooral gericht op het verbinden van vraag en aanbod op sportgebied. Tevens is een belangrijk
aandachtspunt toegankelijkheid, waarbij de fysieke toegankelijkheid bij de (meeste) sportaccommodaties voldoende geregeld is, en de aandacht op de invulling (programmeringtoegankelijkheid) gericht wordt.
Lokale sport- en beweegaanbieders spelen hierbij een belangrijke rol. Kansen voor kwetsbaren
berusten in de programma’s:
o G-teams o.a. bij voetbal, korfbal en judo;
o speciale teams voor bijvoorbeeld autisten;
o ZORG-methode gericht op volwassenen met een chronische aandoening zoals lage rug
klachten, COPD of kanker.
o Programma Revalidatie, Sport en Bewegen
o Jeugdsportfonds: voor kinderen onder de aandacht te brengen door promotie op bijvoorbeeld onderwijsinstellingen.
o Sportimpuls: De gemeente ondersteunt lokale sport- en beweegaanbieders die willen
deelnemen aan de sportimpuls. Zij dienen hiertoe zelf het initiatief en actie te ondernemen.
Conclusie speerpunten kwetsbare groepen:
Met name binnen deze groep kan veel voordeel gehaald worden uit het leggen van slimme en
nieuwe verbindingen. Niet alleen om inhoudelijke doelen te realiseren, maar ook om (nieuwe)
middelen aan te boren.
Binnen het uitvoeringsprogramma zijn de volgende onderdelen gericht op kwetsbare groepen:
• 1.2 Specifiek sport- en beweegaanbod in de buurt
• 2.2.1.3 Toegankelijkheid (zowel fysiek als programma)
• 2.3.1 Bevorderen samenwerking en verbinding
• 2.3.2 Partnerschap maatschappelijke instellingen, met name 2.3.2.1 Partners verbinden
voor onderling partnerschap
• 2.3.3 Bijdragen aan maatschappelijke opgaven, met name 2.3.3.2 Beweegkuur
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Hoofddoel 2
Het inzetten van sporten en bewegen als instrumenten voor een vitale en sociaal
sterke samenleving, door hun positieve effecten op de maatschappelijke participatie,
gezondheid en economie.

3.2
Thema: Vitale beweegaanbieders
De subdoelstellingen met betrekking tot dit thema zijn:
o Het behoud van een vitaal verenigingsleven.
o Het versterken en stimuleren van het vrijwilligers kader.
(Tevens thema sociale samenhang en verbinding).
3.2.1
Sportverenigingen
De primaire taak van sportverengingen is het aanbieden van specifieke sport voor eigen leden. De
gemeente wenst sportverenigingen hierbij te blijven ondersteunen. Ook maken sportverenigingen
een belangrijk deel uit van het maatschappelijke netwerk. Binnen dit netwerk wordt steeds vaker
de samenwerking gezocht om gezamenlijk doelen te behalen. Deze agenda “Verbinden voor bewegen” draagt daar aan bij.
De gemeente wil met het ondersteunen van sportverenigingen bereiken dat zij zich kunnen inzetten als vitale beweegaanbieders en een bijdrage leveren aan een sport- en beweegactief, sociaal
en participerend Barendrecht. Hiertoe zijn onder andere de volgende maatregelen van toepassing:
o Sterrenstelsel subsidies: Door invoering van het sterrensysteem worden de sportverenigingen gestimuleerd om een grotere en maatschappelijke bijdrage leveren.
o Externe ondersteuning: In de gemeente Barendrecht worden sportverenigingen (extern)
ondersteund door het benutten van rijksregelingen en door het organiseren van themabijeenkomsten.
o Accommodatiebeleid: behoud van beschikbaarheid van een kwalitatieve goede sport- en
beweeginfrastructuur.
Het versterken en stimuleren van vrijwilligerskader vindt plaats door:
o Steunpunt vrijwilligers: Het steunpunt voor vrijwilligers wordt voortgezet en sterker benut
door Kijk op Welzijn als verbindingsmogelijkheid tussen maatschappelijke doelstellingen
en sportverenigingen.
o Digitaal loket: Stichting Kijk op Welzijn draagt zorg voor de ondersteuning van vrijwilligers
met het oprichten van een digitaal loket.
o Collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering wordt voortgezet en actief gepromoot om drempels voor potentiële vrijwilligers te verlagen.
o Aanbieden van cursussen en nascholingen: voor een gedegen en betrokken vrijwilligerskader wordt aangesloten bij scholingsprogramma’s van sportbonden en verenigingen.
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Conclusie speerpunten sportverenigingen:
Binnen het uitvoeringsprogramma wordt met de volgende acties uitvoer gegeven aan het realiseren van doelen gericht op sportverenigingen:
•
1.2 Specifiek sport- en beweegaanbod in de buurt, met name 1.2.2 Inzet Buurtsportcoach daluren sportparken en accommodaties
•
2.1.1 Behouden vitaal verenigingsleven
•
2.1.2 Versterken en stimuleren vrijwilligerskader
•
2.1.3 Relatie sportverenigingen/ gemeente
•
2.2 Sportinfrastructuur
3.2.2
Sportaanbieders
Voor commerciële en ongeorganiseerde sport- en beweeg aanbieders geldt dat zij door de overheid in principe niet financieel worden ondersteund, bijvoorbeeld met budgetsubsidies. Wel kunnen sommige specifieke activiteiten met een hoog maatschappelijke impact financiële ondersteuning krijgen. Tevens kunnen deze aanbieders wel gebruik maken van de gemeentelijke
(sport)accommodaties.
Samen met de gemeente kunnen de commerciële sport- en beweegaanbieders netwerken met
de andere partners in het veld.
De sportaanbieders kunnen gebruik maken van de kennis en ervaring van de Buurtsportcoach:
Door de verbreding van de sportsector kan er samenwerking worden gezocht met commerciële
partijen, die doorgaans meer te besteden hebben en gemakkelijker als financier kunnen optreden, vanuit ondernemersperspectief redenen en projecten snel kunnen opzetten. Als zo’n commerciële partij, zoals een fitnessschool, het doel van de overheidsregeling voor ogen blijft houden
(bijvoorbeeld meer ouderen die bewegen) kan er een win-win situatie ontstaan.
Conclusie speerpunten sportaanbieders:
Binnen het uitvoeringsprogramma zijn de volgende onderdelen (mede) gericht op de sportaanbieders:
• 1.2 Specifiek sport- en beweegaanbod in de buurt (Buurtsportcoach)
• 2.2 Sportinfrastructuur, zowel 2.2.1 Aanbod sport- en beweegaccommodaties als 2.2.2 Inrichten buitenruimte voor ongeorganiseerde sport
• 2.3 Sociale samenhang en verbinding, met name 2.3.1.1 Initiëren en bevorderen samenwerking
3.3
Thema: Beweeg- en Sportinfrastructuur
De subdoelstellingen met betrekking tot dit thema zijn:
o Kwalitatief en kwantitatief behoud van de sport- en beweegaccommodaties.
o Het inrichten van de groene buitenruimte voor ongeorganiseerde sport.
3.3.1
Binnen- en buitensportaccommodaties
Vanwege de financiële situatie worden er in de komende periode beperkt middelen beschikbaar
gesteld om het aantal sportvoorzieningen uit te breiden, naast de projecten die reeds ingezet zijn.
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Er worden op dit moment voorbereidingen getroffen voor de realisatie van drie sporthallen/zalen.
De gemeente gaat de komende jaren in zetten op het op een goed niveau houden van de sportaccommodaties voor alle inwoners van Barendrecht. En dus daar waar nodig is verbetering aanbrengen.
Nieuw accommodatiebeleid geeft richtlijnen die van toepassing zijn op de sportaccommodaties,
waarbij de belangrijke uitgangspunten zijn:
o Kwaliteit: De gemeente zet in de regel in op het kwalitatief behoud en onderhoud van
sportaccommodaties aan de hand van de normen van het NOC*NSF / ISA.
o Toegankelijkheid: Sportaccommodaties zijn ook toegankelijk voor kwetsbare inwoners van
de gemeente Barendrecht, waaronder lichamelijke gehandicapten.
o Behoud: het in stand houden van binnen – en buitensportaccommodaties aan de hand
van op meerjaren onderhoudsplanning gebaseerde budgettering.
o Benutting: Het optimaliseren van het (multifunctioneel) gebruik van binnen – en buitensportaccommodaties, zoals het optimaliseren van de beheer- en exploitatievorm en het
berekenen van de bezettingsgraad.
o Bij het realiseren van nieuwe sportaccommodaties zijn individuen en verenigingen in eerste instantie zelf verantwoordelijk.
o De gemeente verleent medewerking indien het een basissportvoorziening betreft en als
volgens objectieve normen wordt aangetoond dat de accommodatie echt nodig is.
o De gemeente voorziet in voldoende binnensportruimte voor bewegingsonderwijs.
3.3.2
Exploitatie en beheer
De gemeente bevordert dat de daartoe capabel geachte sportverenigingen zelf beheer- en onderhoudstaken op zich nemen via beheerconstructies op maat. Gemeentelijke sportaccommodaties
worden zoveel mogelijk multifunctioneel gerealiseerd en ingezet en er wordt gericht op een zo
hoog mogelijke bezettingsgraad.
o Op dit moment is de gemeente verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van gemeentelijke binnensportaccommodaties en buitensportaccommodaties voor zover grond en opstallen in eigendom van de gemeente zijn. Er wordt onderzocht hoe dit in de toekomst
georganiseerd dient te worden.
o De gemeente werkt toe naar een stelsel van kostprijs georiënteerde huur voor gemeentelijke (sport)accommodaties
o Huren voor sportaccommodaties worden in 2013 en 2014 verhoogd met 5% (totaal 10%)
en vervolgens jaarlijks geïndexeerd.
3.3.3
Beweeg vriendelijke openbare ruimte
Een steeds groter wordende groep mensen vindt of maakt minder tijd om te sporten, laat staan in
georganiseerd verband. Sporten bewegen kan voor deze doelgroep gestimuleerd worden met een
aantrekkelijke, beweeg vriendelijke omgeving om te gaan hardlopen, skaten of een stuk fietsen.
Bewegen in de openbare ruimte biedt ook flexibiliteit in plaats en tijd, kan in wisselende samenstelling (alleen, samen of in een groep),
De gemeente Barendrecht speelt hier, in samenwerking met bijvoorbeeld Recreatieschap IJsselmonde, op in door recreatiegebieden in te richten en te beheren voor de ongeorganiseerde sport.
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Bewegen in de openbare ruimte:
- Aanwijzen van recreatiegebieden en het aantrekkelijk inrichten van parken zodat mensen sneller
verleidt worden om activiteiten in de openbare ruimte te ondernemen.
Voorbeeld: Skatepark Barendrecht!
- Door routes te verzamelen en te communiceren: de fiets-, wandel-, hardloop-, mountainbike-,
skeelerroutes etc. routes door, rond en in de regio van Barendrecht worden verzameld en via folders en internet bekend gemaakt bij de inwoners. Hierbij moet ook worden aangesloten bij de
bestaande initiatieven, zoals bijvoorbeeld De Blauwe Verbinding.
- Het communiceren en promoten van de recreatiemogelijkheden in de openbare ruimte.
Voorbeeld: Blokje Om App uitwerken tot een Barendrechts model
Conclusie speerpunten thema beweeg- en sportinfrastructuur:
Bovenstaande paragrafen geven een aanzet vanuit welke optiek binnen het uitvoeringsprogramma aandacht besteed gaat worden aan de beweeg- en sportinfrastructuur.
De volgende onderdelen zijn gericht op beweeg- en sportinfrastructuur:
• 1.2 Specifiek sport- en beweegaanbod in de buurt (via de Buurtsportcoach)
• 2.2 Sportinfrastructuur, met name 2.2.1 Aanbod sport- en beweegaccommodaties en 2.2.2
Inrichten buitenruimte voor ongeorganiseerde sport
3.4
Thema: Sociale samenhang & Verbinding
Deze agenda “Verbinden door bewegen” zet sport en bewegen naast doel ook in als middel om
maatschappelijke doelstellingen te behalen. Sport is in vele gevallen een sociale bezigheid, met
name in verenigingsverband, (on)georganiseerd en in de buurt. Door sport en bewegen te combineren met andere beleidsterreinen willen we meer doelen behalen, krachten bundelen en creatieve verbindingen leggen.
De subdoelstellingen met betrekking tot dit thema zijn:
o Het bevorderen van samenwerking en verbinding van organisaties in het sport- en beweegveld.
o Met sporten en bewegen bijdragen aan brede maatschappelijke opgaven, waaronder het
bevorderen van participatie en integratie, sociale cohesie en en het terugdringen van obesitas, sociaal isolement, overlast, inactiviteit.
De gemeente wenst op basis van deze subdoelen te bereiken dat de inzet van sporten en bewegen breed gedragen wordt door alle maatschappelijke partners. Brede inzet van krachten, communicatie, activiteitenaanbod en onderlinge samenwerkingsverbanden dienen ertoe te leiden dat
de boodschap van de gewenste effecten via diverse kanalen de inwoners bereikt. Ook zal extra
aandacht besteed moeten worden aan het efficiënt inzetten van middelen, tijd en personeel.
Bevorderen van samenwerking en verbinding van organisaties door:
Om verbindingen tussen organisaties te realiseren en zorg te dragen voor de ontsluiting van netwerken, clusters en sectoren kunnen bijeenkomsten worden geïnitieerd.
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Inspelen op maatschappelijke opgaven door:
o De gemeente initieert ( de eerste brede) ontmoeting en bevordert de samenwerking tussen
de verschillende (sport)organisaties in de gemeente Barendrecht door onder andere het organiseren van netwerkbijeenkomsten.
o Er wordt aangesloten bij bestaande (sport)ontmoetingen en de gemeente initieert bijeenkomsten in het kader van sporten en bewegen in de buurt.
o De ontmoetingen moeten leiden tot onderlinge samenwerking en waar de gemeente niet
perse bij betrokken dient te zijn.
o Regionale contacten: De regionale contacten van de gemeente worden effectief ingezet en
ontsloten naar het veld. Er vindt bijvoorbeeld een nadere kennismaking plaats met Sport MEE.
o Dienst- en vergunningsverlening en communicatieve ondersteuning bij sport- en beweegevenementen, sportdagen etc.
o Subsidiebeleid
o Accommodatiebeleid
Landelijke programma’s:
o JOGG: De gemeente stimuleert een gezonde leefstijl en sluit aan bij de methode jongeren
op gezond gewicht (jogg).
o Beweegkuur: De gemeente stimuleert een gezonde leefstijl en sluit aan bij het gezond
leefstijlprogramma sporten en voeding, de beweegkuur.
Conclusie speerpunten thema sociale samenhang en verbinding:
Om sociale samenhang te versterken, verbindingen te leggen en buurtgericht aanbod te creëren is
één van de belangrijkste middelen die met de agenda “Verbinden door bewegen” ingezet wordt
de Buurtsportcoach. De Buurtsportcoach zal de vraag en het aanbod in kaart brengen en partners
bij elkaar brengen om buurtgericht te gaan werken. Sterke sociale en professionele netwerken zijn
de basis voor een veerkrachtige en gezonde samenleving.
Het belangrijkste binnen het behalen van de gestelde doelen binnen het thema sociale samenhang en verbinding is het leggen van de verbindingen. Waarbij extra ingezet zal gaan worden op
het bevorderen van de samenwerking. In de Barendrechtse samenleving is een breed palet aan
talent reeds aanwezig, zowel professioneel als bij de bewoners, en daar moet op een slimme,
creatieve manier gebruik van gemaakt worden.
De volgende onderdelen binnen het uitvoeringsprogramma zijn gericht op het thema sociale samenhang en verbinding:
• 1.2 Specifiek sport- en beweegaanbod in de buurt, gebaseerd op de specifieke vraag
• 2.1.2 Versterken en stimuleren vrijwilligerskader
• 2.3.1 Bevorderen samenwerking en verbinding
• 2.3.2 Partnerschap maatschappelijke instellingen
• 2.3.3 Bijdragen aan maatschappelijke opgaven
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Uitvoeringsprogramma

Hoofdstuk 4

Inleiding
Op basis van de gepresenteerde subdoelstellingen zijn de prestaties en praktische vervolgstappen
inzichtelijk gemaakt en opgenomen in meerjarige uitvoeringsprogramma’s. Er is kort aangegeven
wat er moet gebeuren om de prestatie te bereiken, wie de Initiator van de te behalen prestatie
gaat zijn en welke partijen een rol spelen.
Het uitvoeringsprogramma is nu, meer dan bij de vorige sportnota, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gezamenlijke partijen. De gemeente heeft nog steeds middelen beschikbaar
voor sport (subsidies, accommodaties, Buurtsportcoaches), maar treedt verder meer op als regisseur en minder als uitvoerder.
Hoofddoel 1
Het hebben van gezonde en sport- en beweeg actieve inwoners in de gemeente
Barendrecht.

1.1

Subdoelstelling 1: Het minimaal behouden dan wel vergroten van de sportparticipatie.

1.1.1

Analyseren en vaststellen van de huidige omvang van de sportparticipatie

Omschrijving
Activiteiten

Initiatie
Rol gemeente
Uitvoering

Het analyseren en vaststellen van de huidige omvang van de sportparticipatie.
Analyseren van de huidige sportparticipatie met gebruikmaking van de Barendrechtse Barometer, het Vrijetijdsonderzoek, informatie uit subsidieaanvragen en gegevens van de sportverenigingen.
Gemeente
Uitvoeringsverantwoordelijke
De gemeente verzorgt de activiteiten van dit programma; zij zet hiervoor de
betrokken medewerkers in, zoekt samenwerking met onderwijsinstellingen
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Actoren
Realisatie
Financiering
Cofinanciering
Monitoren
Evaluatievraag

voor het inzetten van stagiaires, stelt de informatie beschikbaar, analyseert
de informatie, overlegt met de betrokken partners en zorgt voor vaststelling
van de omvang van de sportparticipatie (nulmeting).
Gemeente, sportverenigingen, onderwijsinstellingen
2013
Binnen gemeentelijke budgetten
n.v.t.
2016; Gegevens dienen als basis om deze activiteit in 2016 te kunnen evalueren.
Is de omvang van de sportparticipatie, zoals 2013 vastgesteld, behouden,
verminderd of vergroot ?

1.2
Subdoelstelling 2: Het vergroten van de sport- en beweegparticipatie door specifiek sport- en beweegaanbod in de buurt.
1.2.1

Het vergroten van de sport- en beweegactiviteiten in de buurt.

Omschrijving
Activiteiten

Initiatie
Rol gemeente
Uitvoering

Actoren
Realisatie
Financiering
Cofinanciering
Monitoren
Evaluatie
Evaluatievraag

1.2.2

Per buurt of in combinatie met buurten wordt het sport- en beweeg aanbod
in beeld gebracht en vergroot.
Met de bewoners, instanties en sportverenigingen wordt het huidige sporten beweeg aanbod geïnventariseerd. Op basis van de behoeften wordt het
aanbod vergroot. Dit vindt plaats door het aanbieden van meer en of nieuwe activiteiten in bestaande accommodaties (overdekt en onoverdekt) of in
nieuwe omgevingen (buitenruimte, parken, huisvesting doelgroepen)
Gemeente
Gemeente initieert en brengt de partners bij elkaar;
De Buurtsportcoaches brengen de partners bij elkaar en inventariseren het
huidige sport- en beweeg aanbod. Met de partners wordt de behoefte aan
vergroting van het aanbod bepaald en worden concrete activiteiten vormgegeven en uitgevoerd.
Buurtsportcoaches, maatschappelijke partners ( w.o. onderwijsinstellingen,
sportverenigingen)
2013 - 2016
40% rijksgelden Buurtsportcoaches en 60 % inzet van bestaande middelen;
herbestemming van bestaande subsidies.
Maatschappelijke partners, commerciële aanbieders, bedrijfsleven
2013 - 2016
2014 en 2016
Is het vastgestelde aanbod sport -en beweeg activiteiten van 2013 per buurt
vergroot ?

Inzet Buurtsportcoaches tijdens daluren gebruik sportparken

Omschrijving

Op de (openbare gedeelten van) sportparken is in toenemende mate sprake van
gebruik door verschillende groeperingen. Er is beperkt sprake van, vermeend, overlast door het plaatsen van fietsen en andere vervoermiddelen op de velden en door
lichte vorm van vandalisme.
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Activiteiten

Initiatie
Rol gemeente
Uitvoering

Actoren
Realisatie
Financiering
Monitoren
Evaluatievraag

1.2.3
Omschrijving

Initiatie
Rolgemeente
Uitvoering
Actoren

Realisatie
Financiering
Monitoren
Evaluatievraag

1.2.4
Omschrijving

Initiatie
Rol gemeente
Uitvoering

De Buurtsportcoach zal worden ingezet om op tijden tussen einde schooltijd en
begin verenigingsactiviteiten het gebruik te coördineren en zo mogelijk te begeleiden. Hierdoor kan een regulering en positieve stimulering uitgaan.
Sportverenigingen en gemeente
Faciliteren
Starten bij sportpark De Bongerd; overleg tussen sportverenigingen en gemeente
over gebruik van faciliteiten (kleedkamer / toilet) en zorgen voor BSC met sportmaterialen op de openbare velden in periode tussen einde schooltijd en begin verenigingsleven.
Sportverenigingen, gemeente, Onderwijsinstellingen, Kijk op Welzijn ( BSC)
2013 – 2016
Binnen huidige budgetten
2014 en 2014
Is het gebruik van de openbare sportvelden beter gecoördineerd en is er minder
sprake van (vermeend) minder vandalisme ?

Clinics, workshops en naschools aanbod
Leerlingen kennis laten maken met verschillende sporten, door het
organiseren/voortzetten van clinics door sportverenigingen en commerciële aanbieders op basisscholen en het aanbieden van verschillende workshops op het voortgezet onderwijs.
Sportverenigingen, commerciële aanbieders, onderwijsinstellingen,
kinder- en naschoolse opvang
Faciliteren
Onderwijsinstellingen en sportverenigingen onderzoeken de mogelijkheden voor het geven van clinics binnen de uren voor lichamelijke opvoeding en tijdens de naschoolse opvang; de Buurtsportcoaches brengen de partners bij elkaar en (bege-) leiden de clinics daar
waar nodig.
Naast bovenstaande ook: commerciële sportaanbieders, mogelijk
relatie met Sport MEE, To Be (muziek / cultuur)
2013 – 2016
Actoren, geen gemeentelijke bijdrage
Evaluatie 2014 en 2016
Voldoet het programma van clinics in een behoefte bij onderwijsinstellingen en sportverenigingen en hebben de clinics bijgedragen tot
een toename aan sport – en beweeg participatie ?

Lichamelijke opvoeding
Het aanbieden van sport en bewegen op basisscholen en het bevorderen van het verder
professionaliseren van het bewegingsonderwijs (bijvoorbeeld met vakleerkracht of bewegingsonderwijs door andere aanbieders).
Onderwijsinstellingen
Faciliteren
Onderwijsinstellingen ( blijven)zorgen voor het opnemen van
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blokuren voor het (laten) geven van sport en bewegen en onderzoeken samen met de Buurtsportcoaches de mogelijkheden de inhoud
verder te professionaliseren met inzet van de Buurtsportcoaches
Onderwijsinstellingen, vakleerkrachten, mogelijk in relatie met sportverenigingen en commerciële sportaanbieders
2013-2016
Kosten worden door actoren opgebracht; mogelijk inzet BSC’s
n.v.t.
Jaarlijks door actoren
Zijn de blokuren aantrekkelijker geworden voor de leerlingen en is er
een positieve invloed meetbaar op de gezondheid en het welzijn van
de leerlingen ?

Actoren
Realisatie
Financiering
Kosten gemeente
Monitoren
Evaluatievraag

1.3
Subdoelstelling 3: Het vergroten van de beweeg – en sportparticipatie van kwetsbaren in de
samenleving door specifiek sport – en beweegaanbod

1.3.1

Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO) en Gezond en Actief Leven model(GALM)

Omschrijving
Initiatie
Rol gemeente
Uitvoering

Actoren
Realisatie
Financiering
Kosten gemeente
Monitoren
Evaluatievraag

1.3.2

Het meer bewegen voor ouderen (MBvO) en het Gezond en Actief Leven Model
(GALM) worden ingezet binnen sporten en bewegen in de buurt.
Kijk op Welzijn
Faciliteren
Kijk op Welzijn initieert (blijft actief bij) activiteiten voor ouderen; organiseert beweegactiviteiten binnen de huisvestingssituaties van ouderen, in welzijnsinstellingen of in of op gemeentelijke sportaccommodaties en zet hierbij de Buurtsportcoaches in.
Kijk op Welzijn, zorg- en welzijnsinstellingen, Buurtsportcoaches

2013-2016
Binnen de bestaande budgetten Kijk op Welzijn / productenboek.
Subsidie Kijk op Welzijn / productenboek
Jaarlijkse evaluatie door Kijk op Welzijn.
Voldoen de activiteiten MBVO en GALM in de behoefte aan bewegen
van ouderen ?

Sportimpuls

Omschrijving

De gemeente ondersteunt lokale sport- en beweegaanbieders die willen deelnemen aan de sportimpuls.

Initiatie
Rol gemeente

Lokale sport- en beweegaanbieders
Communicatie / faciliteren
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Uitvoering

Actoren
Realisatie
Financiering
Kosten gemeente:
Monitoren
Evaluatievraag

1.3.3

Lokale sport – en beweegaanbieders worden geattendeerd op de
mogelijkheden van de Sportimpuls en kunnen aanvragen indienen
voor een bijdrage en worden daarbij, indien er sprake is van invulling
maatschappelijk doelstellingen, gefaciliteerd door de gemeente
Lokale sport- en beweegaanbieders

2013-2016
Rijksbijdrage
n.v.t.
in 2015 vindt er een evaluatie plaats
Wordt er door de lokale sport – en beweegaanbieders in voldoende
mate gebruik gemaakt van de sportimpuls en heeft de gemeente adequaat en voldoende gecommuniceerd ?

Jeugdsportfonds en SCE fonds

Omschrijving

Initiatie
Rol gemeente
Uitvoering

Actoren
Realisatie
Financiering
Kosten gemeente
Monitoren

Jeugdsportfonds voor kinderen onder de aandacht brengen door promotie op bijvoorbeeld onderwijsinstellingen. Gemeentelijk fonds ter ondersteuning van deelname aan sport, cultuur en welzijnsactiviteiten voor inwoners waarvoor de deelnemersbijdrage en/of contributie een financieel probleem is
Stichting Jeugdsportfonds en Gemeente Barendrecht
Communicatie / faciliteren
Kijk op Welzijn zorgt voor adequate communicatie over de doelstelling
van en de mogelijkheden tot gebruik maken van het Jeugdsportfonds.
Kijk op Welzijn, gemeente, onderwijsinstellingen en sportverenigingen
ook centrum voor jeugd en gezin (CJG)/consultatiebureaus
2013-2016
Jeugdsportfonds
n.v.t.
Geschiedt door Stichting Jeugdsportfonds, correspondentie aan de
gemeente
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Hoofddoel 2
Het inzetten van sporten en bewegen als instrumenten voor een vitale en
sociaal sterke samenleving, door hun positieve effecten op de maatschappelijke
participatie, gezondheid en economie.

2.1

Thema: Vitale beweegaanbieders

2.1.1

Subdoelstelling 1: Het behoud van vitaal verenigingsleven

2.1.1.1

Sterrensysteem / Subsidie

Omschrijving

Door definitieve invoering van het sterrensysteem worden de sportverenigingen
maatschappelijke actief en organiseren zij (nieuwe) maatschappelijke activiteiten.
Het sterrensysteem wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd.

Initiatie
Uitvoering
Actoren
Realisatie
Kosten gemeente

Gemeente
gemeente, sportverenigingen
2013
Financiering middels subsidie (plafond)
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Monitoren

2.1.1.2

in 2014 en 2016 vindt er een evaluatie plaats

Informatie loket

Omschrijving

Initiatie
Rol gemeente
Uitvoering

Actoren
Realisatie
Kosten gemeente
Monitoren
Evaluatievraag

2.1.1.3

Zorg voor de ondersteuning van vrijwilligers, zowel bij sportverenigingen, welzijnsorganisaties en/of onderwijsinstellingen door het beschikbaar stellen en ontsluiten
van relevante informatie welke nuttig kan zijn voor het uitvoeren van de vrijwilligerstaken.
Kijk op Welzijn
Faciliteren; heldere opdracht aan Kijk op Welzijn
In de Sportnota 2008 – 2011 is aandacht besteed aan het inrichten
van een digitaal loket. Hierin kan veel (bestuurlijke)informatie opgenomen worden en, al dan niet digitaal, beschikbaar worden gesteld
voor andere bestuurders / vrijwilligers.
De mogelijkheden van Cloud opties worden onderzocht en hebben de
voorkeur voor het nieuw inrichten van een digitale databank. Het beheer aspect wordt daarmee tot een minimum beperkt.
Kijk op welzijn, sportverenigingen en overige als (mantel)zorg
2013-2014
Gering en onder te brengen in het productenboek Kijk op Welzijn
2016
Voorziet het informatie loket in een behoefte en blijft de informatie
actueel ?

Externe ondersteuning

Omschrijving
Initiatie
Actoren
Uitvoering

Realisatie
Kosten gemeente
Monitoren
Evaluatievraag

In de gemeente Barendrecht worden maatschappelijke partners ondersteund door
de Buurtsportcoaches en door het organiseren van themabijeenkomsten.
Gemeente, sportbonden, sportservice Zuid-Holland
(Sport)verenigingen, onderwijs, welzijnsinstellingen
Tijdens de relatiegesprekken wordt door de Accounthouder Sport
aandacht besteed aan de behoefte aan ondersteuning bij de sportverenigingen. Voor de overige maatschappelijke partners worden de accounthouders Welzijn en Onderwijs ingezet.
2013-2016
Binnen de budgetten van de Buurtsportcoaches
2016
Wordt er voldoende invulling gegeven aan de ondersteuningsbehoeften bij maatschappelijke partners ?
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2.1.2 Subdoelstelling 2:
Het versterken en stimuleren van het vrijwilligers kader. (Tevens thema
sociale samenhang en verbinding)

2.1.2.1

Steunpunt vrijwilligers

Omschrijving

Het steunpunt voor vrijwilligers wordt voortgezet/beter benut door Kijk op Welzijn.

Initiatie
Actoren

Kijk op Welzijn
Kijk op Welzijn, sportverenigingen, onderwijs, welzijnsinstellingen,
inwoners
2013-2016
nader te bepalen
in 2016 vindt er een evaluatie plaats

Realisatie
Kosten gemeente
Monitoren

2.1.2.2

Collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering

Omschrijving

De collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering wordt voortgezet en
beter benut.

Initiatie
Actoren
Realisatie
Kosten gemeente
Monitoren

Kijk op Welzijn
Gemeente, Kijk op Welzijn, sportverenigingen
2013-2016
nader te bepalen
in 2016 vindt er een evaluatie plaats

2.1.3

Subdoelstelling 3:

2.1.3.1
Omschrijving
Initiatie
Rol gemeente
Uitvoering

Professionalisering van accounthouderschap Sport van de gemeente.

Relatiegesprekken met sportverenigingen
Bestuurders van sportverenigingen en de gemeente streven naar een meer gestructureerde contacten
Verenigingsbestuurders en Gemeente
Verantwoordelijk voor de invoering van de relatiegesprekken tussen de accounthouder Sport en de verenigingsbestuurders per vereniging
De accounthouder Sport van de gemeente neemt het initiatief voor de afstemming
binnen de gemeente over de te bespreken onderwerpen en inventariseert de gespreksonderwerpen bij de verenigingsbestuurders. De gesprekken met ongeveer
10/15 “grote” verenigingen vinden twee keer per jaar plaats en de momenten worden gepland rondom de Voorjaarsnota (Beleid) en de Begroting (geld). De gesprekken gaan over integrale gespreksonderwerpen van de vereniging afzonderlijk, de
gemeente en vooral over de maatschappelijke gezamenlijke verantwoordelijkheid.
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Actoren

Realisatie
Financiering
Kosten gemeente
Monitoren
Evaluatievraag

2.1.3.2

Denktank experts sportverenigingen

Omschrijving

Initiatie
Uitvoering

Actoren
Realisatie
Financiering
Kosten gemeente
Monitoren
Evaluatievraag

Met alle overige verenigingen wordt minimaal 1 keer per jaar een relatiegesprek
gevoerd.
Sportverenigingen en gemeente (accounthouder Sport); afhankelijk van de gespreksonderwerpen kunnen andere medewerkers van de gemeente deelnemen aan
de gesprekken.
2013 – 2016
Gesprekken vinden plaats binnen de budgettaire ruimte van de gemeente.
Personeelsinzet.
In 2013 zal een start worden gemaakt met de gesprekken. De uitkomst van de gesprekken zal eind 2014, na de begrotingsbehandeling, worden geëvalueerd.
Hebben de gesprekken bijgedragen aan de relatie tussen de sportverenigingen en
de gemeente ?

Bestuurders van sportverenigingen hebben het initiatief genomen tot een overleg
met de gemeente. Geconstateerd is dat er veel, en vaak gefragmenteerd, door de
gemeente van de sportverenigingen wordt gevraagd. Afgesproken is dat er een
Denktank wordt gevormd met een vaste kern van experts, waarmee toekomstige
ontwikkelingen binnen de gemeente
(of regio – BAR), waarbij de sportverenigingen betrokken kunnen/zullen
zijn,worden besproken. Op basis van de bespreekpunten kunnen andere geïnteresseerde sportbestuurders aansluiten. De Denktank is geen vervanging van de Sportraad.
Gemeente in samenwerking met leden van de Denktank.
De gemeente zorgt voor de samenstelling van en afstemming met de vaste kern van
de Denktank. Er wordt gestreefd naar een afspiegeling van de Barendrechtse
“sport”. De Denktank is een informeel orgaan, is geen formele vertegenwoordiging
van de sport, is geen intermediair tussen de gemeente en de sportverenigingen.
De Denktank zal bij ontwikkelingen binnen de gemeente (of regio – BAR) vooraf
worden betrokken als Expertgroep.
Bij beleidsontwikkelingen, waarbij het bestuurlijk traject wordt gevolgd, blijven de
formele inspraakmomenten gehandhaafd.
Experts / sportbestuurders en gemeente.
Start in 2013;
Binnen de bestaande budgetten van de gemeente.
Bestaande budgetten.
In 2013 zullen de bijeenkomsten van de Denktank geëvalueerd worden met de
deelnemers en de gemeente.
Hebben de bijeenkomsten van de Denktank geleid tot een betere afstemming van
de ontwikkelingen binnen de gemeente (en regio – BAR) en zijn de sportverenigingen beter betrokken en worden zij minder gefragmenteerd ingeschakeld ?
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2.2
2.2.1

2.2.1.1

Thema Sportinfrastructuur
Subdoelstelling 1:
Kwalitatief en kwantitatief aanbod van
sport- en beweegaccommodaties
Instandhouding en optimalisering gebruik sportaccommodaties

Omschrijving

Via de nota Maatschappelijk Vastgoed wordt uitwerking gegeven aan het in stand
houden en optimaliseren van het (multifunctioneel) gebruik van binnen – en buitensportaccommodaties, zoals het optimaliseren van de beheer- en exploitatievorm
en het berekenen van de bezettingsgraad. De gemeente zet in op het kwalitatief
behoud en onderhoud van sportaccommodaties. De sportaccommodaties moeten
voldoen aan de normen van het NOC*NSF. Ten behoeve van de optimalisatie zullen
sportorganisaties zich waar mogelijk huisvesten in de buurt van haar doelgroep.

Initiatie
Actoren
Realisatie
Kosten gemeente
Monitoren

Gemeente
Gemeente, exploitanten, sportverenigingen en overige gebruikers
2013-2016
zie nota maatschappelijk vastgoed
in 2016 vindt er een evaluatie plaats

2.2.1.2

Regionaal sportakkoord

Omschrijving

2.2.1.3

De gemeente Barendrecht heeft in 2010 het Regionaal sportakkoord mede ondertekend. Een akkoord tussen gemeenten en deelgemeenten waarin afspraken zijn
vastgelegd over samenwerking en afstemming op het gebied van sport en sportaccommodaties.
Toegankelijkheid

Omschrijving

Sportaccommodaties zijn ook toegankelijk voor kwetsbare inwoners van de gemeente Barendrecht, waaronder lichamelijke gehandicapten (doorlopende actie
gemeente).

Initiatie
Actoren
Realisatie
Kosten gemeente
Monitoren

Gemeente
Gemeente, exploitanten, sportverenigingen en overige gebruikers,
2013-2016
nader te bepalen
in 2016 vindt er een evaluatie plaats

2.2.1.4
Omschrijving

Tarieven en subsidies
Door het opstellen van een begrijpelijk en evenwichtig tarieven- en subsidiebeleid
worden kostendekkende tarieven en een directe huisvestingssubsidie (met directe
relatie met de accommodatiekosten) ingevoerd.
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Initiatie
Actoren
Realisatie
Kosten gemeente
Monitoren

2.2.2
2.2.2.1

Gemeente
sportverenigingen, gemeente, overige lokale instellingen (bijvoorbeeld
Kijk op Welzijn
2013-2014
n.t.b.
in 2015 en 2016 vindt er een evaluatie plaats

Subdoelstelling 2: Het inrichten van de groene buitenruimte voor ongeorganiseerde sport
Recreatiegebieden en openbare ruimte

Omschrijving

De gemeente Barendrecht draagt zorg voor sport- en beweegmogelijkheden in de
openbare ruimte en wijst recreatiegebieden aan die worden ingericht voor de ongeorganiseerde sport.

Initiatie
Actoren
Realisatie
Kosten gemeente
Monitoren

Gemeente
Gemeente, Recreatieschap IJsselmonde
2013-2016
nader te bepalen
in 2016 vindt er een evaluatie plaats

2.3

Thema Sociale samenhang en verbinding

2.3.1 Subdoelstelling 1:
Het bevorderen van samenwerking en verbinding van organisaties in
het sport- en beweegveld
2.3.1.1
Initiëren en bevorderen samenwerking
Omschrijving

De gemeente initieert en bevordert de samenwerking tussen de verschillende
(sport)organisaties in de gemeente Barendrecht door onder andere het organiseren
van netwerkbijeenkomsten.

Initiatie
Actoren
Realisatie
Kosten gemeente

Gemeente
Sportverenigingen en overige (sport)organisaties, evt. gemeente
2013-2016
nader te bepalen
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2.3.2

Subdoelstelling 2:

2.3.2.1

Initiëren en bevorderen partnerschap maatschappelijk instellingen

Partners verbinden voor onderling partnerschap

Omschrijving

De maatschappelijke partners initiëren en bevorderen onderling partnerschap. In
aanvulling op de bestaande en nog te ontwikkelen contacten nemen de maatschappelijke partners het initiatief om informatie met elkaar uit te wisselen en op
bestuur / kader niveau elkaar te ondersteunen en/of te coachen.

Rol gemeente
Actoren

Stimulerend
sportverenigingen, welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, cultuuraanbieders
etc.
2013 – 2016
geen
2014 en 2016
Is het partnerschap tussen maatschappelijke partners gerealiseerd en/of verbeterd ?

Realisatie
Kosten gemeente
Monitoren
Evaluatievraag

2.3.2.2

Regionale contacten

Omschrijving

De regionale contacten van de gemeente worden beter benut.

Initiatie
Actoren
Realisatie
Kosten gemeente
Monitoren

2.3.2.3

Gemeente
Gemeente en (sport)organisaties uit de regio
2013-2016
nader te bepalen
in 2016 vindt er een evaluatie plaats

Belangenorgaan

Omschrijving

Dit is een verantwoordelijkheid van de sportverenigingen zelf, de gemeente en verenigingen hebben wel behoefte aan overleg over diverse onderwerpen. Hiervoor
neemt de gemeente het initiatief.

2.3.3 Subdoelstelling 3:
Met sporten en bewegen bijdragen aan brede maatschappelijke opgaven, waaronder het bevorderen van participatie en integratie, sociale cohesie en (sport)activiteit en
het terugdringen van obesitas, sociaal isolement, overlast, inactiviteit)

2.3.3.1

JOGG

Omschrijving

De gemeente stimuleert een gezonde leefstijl en sluit aan bij de methode jongeren
op gezond gewicht (jogg).
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Initiatie
Actoren
Realisatie
Kosten gemeente

Monitoren

2.3.3.2

Gemeente
Kijk op Welzijn, sportverenigingen
2013
lidmaatschap JOGG € 10.000,= per jaar;
kosten projectleider 0,4 fte € 20.000,= per jaar;
kosten werkbudget nader te bepalen;
het projectleiderschap kan mogelijk worden ingevuld vanuit de formatie Buurtsportcoach.
in 2014 vindt er een evaluatie plaats

Beweegkuur

Omschrijving

De gemeente stimuleert een gezonde leefstijl en sluit aan bij het gezond leefstijlprogramma sporten en voeding, de beweegkuur.

Initiatie
Actoren
Realisatie
Kosten gemeente
Monitoren

GGD
e
GGD, gemeente, 1 lijn zorgaanbieders
2013-2014
nader te bepalen
in 2015 vindt er een evaluatie plaats

2.3.3.3

Optionele programma’s

Omschrijving
o
o
o
o
o
o
o

De gemeente kan haar partners wijzen op de mogelijkheden om aan te sluiten bij
de programma’s:

Schoolgruiten;
IRun2BFit;
School van het NIGZ;
Bewegen valt goed;
Big Move;
Denken en doen;
In balans.
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