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ONTMOETINGSDAG BREEDTESPORT- EN BOS-IMPULS 2006
Ruim een week na de actie ‘Heel Nederland danst’ komen 450 mensen naar Papendal om van elkaar te leren. Projecten waarin bewegen, sport en een gezonde
levensstijl centraal staan worden uitgewisseld. Na de inspiratiesessies zijn er heel
veel workshops waarin ervaringen gebracht en gehaald worden. De uitsmijter komt
van Midas Dekkers. In rappe bewoordingen wordt de sportwereld een gekleurde
spiegel voorgehouden. Deelnemers kunnen terugkijken op een mooie en zinvolle
ontmoetingsdag. Door: Hilde Bax
De heer André van Schaveren, directeur

ring essentieel. ‘Misschien moet je eigenlijk zeggen veranke-

NISB, meldt dat er een record en een ver-

ren in beleid. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat deze, met

melding in het Guinness Book of Records is

projectsubsidies gefinancierde initiatieven, omgezet worden

gehaald. Bijna 260.000 mensen zijn gelijk-

in structureel beleid?’

ertijd in beweging geweest.
Dat is prachtig ‘maar belangrijker is: men-

INSPIRATIESESSIES EN WORKSHOPS

sen hebben met plezier bewogen en bewe-

Susan Piët: geluk is maakbaar. Je vindt de kick van geluk als je

gen stond weer even volop in de belang-

de uitdaging zoekt die bij je eigen niveau past en er vervol-

stelling van alle media. En daar gaat het

gens moeite voor doet. Erica heeft natuurlijk een zeer inspire-

om: mensen iedere keer weer laten ervaren

rend verhaal over sport in de brede zin. En Maarten van

hoe belangrijk én leuk regelmatig bewegen

Bottenburg inspireert de deelnemers over de commercie in de

in het dagelijkse leven is.

sport. Volgens hem heeft commercie innovatieve kracht. Zie

Acties als deze hebben zin als ze deel uit-

de commercie als een verrijking en maak haar partner bij

maken van een brede aanpak en dat is voor

publieke doelen.

de komende jaren zeker de bedoeling. Voor

Bij de workshop ‘brede school en sport’ wordt ingezoomd op

het onderwijs is de Alliantie School & Sport

brede basisscholen uit Zwolle, Groningen, Oss en Arnhem.

de meest bekende. Binnenkort krijgt ook de

Hoewel de organisatie en coördinatie bij de Vensterscholen in

campagne ‘30 minuten bewegen’ algemene

Groningen anders verloopt dan bij de Horizonscholen in Oss,

bekendheid.

is het mooi om te merken dat in de verschillende situaties

‘Vandaag staan de thema’s Samenwerking,

betrokkenen in teams aan het werk zijn. De vakleraar van de

Effectmeting en Verankeren van beleid cen-

school maakt deel uit van een ‘beweegteam’ waarin tevens

traal. Daar zit ook de kern van de opgaven

vertegenwoordigers van de sport en het welzijnswerk zijn ver-

die de komende tijd voor ons liggen. De

tegenwoordigt.

Breedtesportimpuls heeft de eerste aanzet

In de workshop ‘lokaal campagne voeren voor een actieve

gegeven voor meer samenwerking op

leefstijl’ worden we ingeleid in de succes- en faalfactoren die

lokaal niveau tussen verschillende sectoren

een rol spelen bij het opzetten en uitvoeren van een campag-

en ook verschillende aanbieders zoals

ne. Samen bewegen blijkt erg belangrijk.

sportverenigingen, wijkorganisaties en
scholen. In de BOS-impuls heeft die
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samenwerking zelfs een verplichtend

Aan het slot van de dag memoreert Midas Dekkers dat wan-

karakter en zijn er ondertussen ook voor-

delen met één stok niet meer kan. Dat was voor oude mensen

beelden waarbij samenwerking haar vruch-

die slecht ter been zijn. Wandelen met twee stokken daarente-

ten afwerpt. De workshops over ondermeer

gen heeft een sportieve uitstraling. Toch heeft Midas liever

de Alliantie School & Sport en de

niet dat sport in de bossen plaatsvindt, want dat verstoort zijn

Sportbuurtclub binnen BOS gaan over suc-

rust als natuurliefhebber.

cesvolle samenwerking.’
Vervolgens zijn effectmeting en veranke-
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