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SAMEN BRENGEN WE DE
ACHTERHOEK IN BEWEGING
Achterhoek in Beweging wil alle Achterhoekers in beweging brengen. Dat doen
zij door in de Achterhoek initiatieven te ontwikkelen die aanzetten tot sporten,
bewegen en een gezonde leefstijl. Dat kan alleen door samenwerking met
organisaties en personen:
•
•
•
•
•
•
•

Sportaanbieders
Sportservice-organisaties
Buurtsportcoaches
Zorgaanbieders
Onderwijsinstellingen
Bedrijven
Overige stakeholders (maatschappelijke organisaties)

Slim verbinden als standaard
Goede resultaten bereik je samen. Met zijn allen weten we meer, hebben we meer
slagkracht, meer inspiratie, meer middelen én meer plezier. Slim verbinden staat
dan ook centraal in alles wat we doen. Verbinden van mensen en organisaties.
Samen sterk, Scholder an Scholder; zoals we dat hier kennen in onze Achterhoek.
Iets wat in onze genen zit en als vanzelfsprekend aansluit op onze cultuur van
naoberschap. Slim verbinden zorgt dat we op regionaal en lokaal niveau intiatieven
in gang kunnen zetten. Projecten die in belangrijke mate bijdragen aan de
leefbaarheid in de Achterhoek!
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WAT IS ACHTERHOEK
IN BEWEGING?
Achterhoek in Beweging is een initiatief van de gemeenten Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.
Samen met betrokken strategische partners in o.a. zorg, cultuur, onderwijs, bedrijfsleven en sport stelt Achterhoek in Beweging de kracht van bewegen en een gezonde leefstijl in de Achterhoek centraal. Achterhoek in Beweging gelooft in samenwerking. Met zijn allen weten we meer, hebben we meer slagkracht, meer inspiratie,
meer middelen en meer plezier.

HOE KRIJGEN WE DE
ACHTERHOEK IN BEWEGING?
Wie we zijn en hoe we werken
Het team van Achterhoek in Beweging bestaat uit professionals en experts in hun
eigen vakgebied. Naast het projectteam leveren de 8 gemeenten, 11 strategische
partners en 8 coördinatoren Buurtsportcoaches een bijdrage. Het projectteam bezit
unieke kennis en vaardigheden over de thema’s. Het inzetten van deze kennis en
vaardigheden gebeurt altijd op verzoek. De organisatie werkt vraaggericht. Maar
uiteraard delen de teamleden hun kennis ten behoeve van verschillende initiatieven.
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Regelmatig zijn de teamleden procesbegeleider. Een teamlid heeft een of twee
dagen per week beschikbaar voor Achterhoek in Beweging. Alleen de programmamanager werkt drie tot vier dagen per week voor Achterhoek in Beweging.

De rol die we spelen
Achterhoek in Beweging draagt eraan bij dat beleidsbepalers in verschillende
domeinen en sectoren het belang van bewegen en sporten meenemen bij het
vormgeven van hun plannen. Sporten en bewegen kan ervoor zorgen dat mensen
minder snel en minder intensieve zorg nodig hebben en dat zij mee kunnen
doen aan de samenleving. Eenvoudige aanpassingen in de buitenruimte (veilige
speelplekken en bereikbare sportvoorzieningen bijvoorbeeld) maken bewegen en
sporten voor mensen de makkelijke keuze. Achterhoek in Beweging ziet het als
haar taak om binnen sociale en fysieke overleggen deze stem te laten horen.

Hoe we gefinancierd worden
Door de bijdrage van partners, subsidies en fondsen te verbinden aan Achterhoek
in Beweging wil de organisatie van elke euro die wordt geïnvesteerd in sporten en
bewegen in de Achterhoek twee euro maken. Stakeholders bepalen gezamenlijk
hoe middelen worden ingezet. Dit garandeert een doeltreffende inzet van middelen. Cofinanciering zorgt ervoor dat iedereen alert is.
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STRATEGISCHE PARTNERS

De Lichtenvoorde
actief in zorg
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BETROKKEN GEMEENTEN
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HOE ZORGT ACHTERHOEK
IN BEWEGING VOOR BORGING
EN CONTINUÏTEIT VAN
INITIATIEVEN?
Achterhoek in Beweging ziet zichzelf als de middelste lopers van een estafetteteam. Zij verkennen lokaal, regionaal en nationaal mogelijkheden en kansen. Deze
informatie koppelen zij aan de vraag van stakeholders in hun netwerk. Verschillende
stakeholders worden samengebracht om te kijken of zij deze kans willen omzetten
in een initiatief. Achterhoek in Beweging brengt kennis en kan het proces begeleiden. Maar de inhoud van het initiatief wordt door de stakeholders zelf bepaald.
Het initiatief is op deze manier van begin tot eind de verantwoordelijkheid van de
samenwerkende stakeholders.

Uitvoering op lokaal niveau
De uitvoering vindt meestal op lokaal niveau plaats door een lokale partij. Uiteraard
kan op ieder moment een beroep gedaan worden op Achterhoek in Beweging als
er kennis of begeleiding nodig is. Een voorbeeld van sterke lokale uitvoering die
continuïteit borgt, is de rol van de beweegmakelaar. Deze belangrijke linking-pin
tussen doelgroep en aanbod zorgt ervoor dat ook mensen met een afstand tot
bewegen en sporten bereikt en geactiveerd worden.
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WAAR IS INFORMATIE
TE VINDEN OVER LOPENDE
INITIATIEVEN?
In de uitvoeringsagenda lees je welke activiteiten Achterhoek in Beweging
uitvoert en welke lokale initiatieven zij faciliteert met kennis en proces-begeleiding.
De deelakkoorden voor Gezonde Jeugd, Vitale Medewerkers, Talentontwikkeling
en Evenementen zijn onlangs gestart. De activiteiten worden medio 2020 aan de
uitvoeringsagenda toegevoegd. Deze uitvoeringsagenda is voor 4 jaar opgesteld
en wordt na 2 jaar geëvalueerd en eventueel herijkt.

Initiatieven van stakeholders
Wil je meer weten over de initiatieven die in uitvoering zijn bij de stakeholders?
Informatie hierover vind je in de lokale sportakkoorden, de uitvoeringsprogramma’s
van gemeenten en bijvoorbeeld in de werkplannen van sportserviceorganisaties.
Het kan ook zijn dat stakeholders uit zorgaanbieders, het bedrijfsleven of sportaanbieders initiatiefnemer zijn. Dan vind je in hun jaarplannen en jaarverslagen
de informatie.
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HOE VERHOUDT DE UITVOERINGSAGENDA ZICH TOT DE LOKALE
BEWEEG- & SPORTAKKOORDEN?
Het doel van de lokale beweeg- en sportakkoorden is om partijen op lokaal
niveau samen vraagstukken, maatregelen en afspraken te laten formuleren.
En om in gedeelde verantwoordelijkheid projecten te initiëren en uit te voeren.
Achterhoek in Beweging zet regionale kennis en ervaring in voor de realisatie
van de lokale beweeg- en sportakkoorden. Deze akkoorden richten zich op de
lokale samenwerking en uitvoering. Dat betekent dat er ook lokale afspraken over
eigenaarschap en uitvoering worden gemaakt.

Meer weten?
Als Achterhoek in Beweging delen we graag onze kennis en verbinden we graag
partijen die willen meewerken aan het in beweging brengen van alle Achterhoekers.
Op onze website www.achterhoekinbeweging.nl delen we nieuws en ontwikkelingen. Ook zijn we bereikbaar voor vragen of suggesties. Mail ons als je meer wilt
weten of als er iets onduidelijk is.

DE DIVERSE THEMA’S
UIT HET BEWEEG- EN SPORTAKKOORD.
Uniek Sporten

Vitaal ouder worden

Open Clubs

DOEL: Meer mensen met een beperking
gaan structureel sporten en/of bewegen
en/of beleven en krijgen daarvoor de
mogelijkheid binnen een straal van twintig
kilometer.

DOEL: Meer senioren hebben een passend
beweegaanbod gevonden en benutten dat
waardoor ze zich meer zelfstandig, vitaal
en fit van lichaam en geest voelen. Minder
senioren voelen zich eenzaam.

DOEL: In de Achterhoek ontstaat een
bestendig en duurzaam sportlandschap
waar iedere Achterhoeker een sportaanbieder of sport kan vinden die bij
hem of haar past.

Achterhoekse sportmonitor

Communicatie

Gezonde Jeugd

DOEL: Een goed opgezette monitoring
die de impact van alle inspanningen in
de Achterhoek in kaart brengt en kan
bijdragen aan het realiseren van ambities
uit het regionale beweeg- en sportakkoord.

DOEL: Een sneeuwbaleffect creëren met
communicatie. Door te laten zien wat er
allemaal gebeurt op het gebied van sport,
bewegen en een gezonde leefstijl. We
dragen uit dat we het samen doen.

Werk in uitvoering*

Vitale Medewerkers

Talenontwikkeling

Evenementen

Werk in uitvoering*

Werk in uitvoering*

Werk in uitvoering*

* Deze deelakkoorden worden in de loop van 2020 toegevoegd.
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UNIEK SPORTEN
Wat is het doel?
Voor mensen met een beperking is het niet altijd eenvoudig om voldoende te
bewegen. Ze kunnen bijvoorbeeld geen passende sport vinden of ze kunnen
niet op de locatie komen waar ze de sport kunnen beoefenen. Achterhoek in
Beweging wil er met Uniek Sporten voor zorgen dat iedereen mee kan doen
en dat de obstakels worden weggenomen. Het doel van Uniek Sporten is dat in
de Achterhoek meer unieke sporters structureel gaan sporten, bewegen en/of
beleven. Het percentage landelijke unieke sporters die wekelijks sporten ligt nu op
33,7%. De cijfers van mensen zonder beperking liggen beduidend hoger: 60,1 %.*

Welke resultaten willen we?
Om onze doelen te bereiken voor Uniek Sporten zijn er verschillende
subdoelstellingen en resultaten die we nastreven. We zijn tevreden als:
•	Meer dan 40% van de unieke sporters in de Achterhoek wekelijks sport of
beweegt. Daarmee leveren we een bijdrage aan de gewenste verhoging van het
percentage van 33,7% naar > 40% van unieke sporters die wekelijks sporten.
•	Unieke sporters binnen een straal van twintig kilometer kunnen sporten en
bewegen.
•	Er minimaal 30 contactmomenten zijn met unieke sporters per jaar via telefoon
of e-mail die we kunnen doorverwijzen naar sportaanbieders (sportadvies) of
hebben kunnen helpen andere vragen te beantwoorden met betrekking tot Uniek
Sporten.

* (Kenniscentrum Sport, Sport en bewegen voor mensen met een beperking, juni 2019).
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•	Er blijvend aandacht is voor Uniek Sporten in communicatiemiddelen van de
partners, bijvoorbeeld op websites van gemeenten en zorginstellingen.
•	Er blijvend aandacht is voor Uniek Sporten in de media en via organisaties die veel
en vaak contact hebben met mensen met een beperking.
•	Het aantal bezoekers op de website, volgers op sociale media en abonnees van
de digitale nieuwsbrief groeit met 5% per jaar.
•	Ambassadeurs worden ingezet als rolmodellen tijdens evenementen en/of via
communicatiekanalen.
•	Evenementen georganiseerd of ondersteund worden om mensen met een
beperking én mensen zonder een beperking kennis te laten maken met Uniek
Sporten.

Wat gaan we doen?
De volgende activiteiten worden de komende periode ingezet:
•	Vervullen loketfunctie (front-office) voor sportvragen en sportadviezen.
•	Bij elkaar brengen van vraag en aanbod door middel van het Sportloket.
•	Ondersteunen van sportaanbieders met behulp van verenigingsondersteuning
(o.a. ledenwerving, starten met nieuw aanbod, werving van trainers, coaches en
begeleiders, subsidieaanvraag, fondsenwerving, sponsoring en borging Uniek
Sporten).
•	Organiseren van deskundigheidsbevordering van trainers, coaches en begeleiders.
•	Optimaliseren randvoorwaarden (financiële ondersteuning unieke sporters,
subsidies en toegankelijkheid sportaccommodaties).
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•	Vormgeven PR en voorlichting door middel van:
- website www.unieksporten.nl met actueel sportaanbod
- flyers
- digitale maandelijkse nieuwsbrief
- sociale media
- contact met (lokale) media
•	Zorg dragen voor afstemming, samenwerking en verbinding van strategische
partners en in dit kader initiëren en coördineren van samenwerking (kennisdeling,
themabijeenkomsten en netwerkbijeenkomsten organiseren).
•	Aansluiten bij bestaande sportstimuleringsprogramma’s zoals Special Heroes, Kies
je Sport en Sjors Sportief.
•	Evenementen organiseren en aansluiten bij bestaande initiatieven (Achterhoekse
Unieke Spelen en Vitaliteitsmarkt).
•	Advies geven op basis waarvan de gemeente beleid kan maken (criteria
voor subsidie aan sportaanbieders en/of unieke sporters en verbetering
sportaccommodaties).
•	Uniek Sporten op de agenda houden van het regionale overleg tussen overheid,
onderwijs en bedrijfsleven in de Achterhoek.
•	Aansturen onderzoek met betrekking tot de sportdeelname, sportaanbieders en
randvoorwaarden.
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VITAAL OUDER WORDEN
Wat is het doel?
In de Achterhoek wonen ruim 50.000 senioren tussen de 65 en 80 jaar en
15.000 80-plussers. Het aantal senioren zal de komende jaren verder toenemen.
Achterhoek in Beweging wil ervoor zorgen dat iedereen vitaal ouder kan worden
in de Achterhoek. Het doel van Vitaal Ouder Worden is dat meer senioren in de
Achterhoek een passend beweegaanbod vinden. En dat zij dit beweegaanbod
ook benutten. Senioren voelen zich dan meer zelfstandig en vitaal en zijn fit van
lichaam en geest. Omdat zij meer sporten en bewegen, voelen zij zich minder
eenzaam.

Welke resultaten willen we?
Om onze doelen te bereiken voor het thema ‘Vitaal Ouder Worden’ zijn er verschillende subdoelstellingen en resultaten die we nastreven. We zijn tevreden als:
• H
 et beweeg- en sportaanbod voor senioren in elke gemeente in 2020-2021 voor
80% in kaart is gebracht.
• E
 r aanvullend structureel beweeg- en sportaanbod voor senioren is ontwikkeld
en wordt aangeboden door lokale sportaanbieders, bij voorkeur bij bestaande
verenigingen.
• E
 r minimaal 6 keer per jaar regionaal in de pers aandacht besteed is aan het
belang van de mogelijkheden om te bewegen en sporten voor senioren.

SAMEN
ACTIEF

ACHTERHOEK

IN BEWEGING

• W
 e de lokale expertise (van buurtsportcoaches en sportservice-organisaties)
en landelijke en regionale stakeholders van Achterhoek in Beweging (zoals
Kruiswerk, NOF en Menzis) optimaal betrokken en benut hebben bij de
ontwikkelingen in de Achterhoek.
• W
 e minimaal 2 keer per jaar, samen met het Graafschap College, bij- en
nascholingsactiviteiten ontwikkelen en aanbieden om de expertise van
professionals en vrijwilligers in de regio te vergroten. Zo krijgen studenten van
zorg- en sportopleidingen een bredere basis aan kennis en ervaring mee in het
bewegen voor senioren.
• Achterhoek in Beweging een duidelijke bijdrage heeft geleverd aan een structurele
samenwerking en koppeling tussen zorg en bewegen. Dit door onder andere het
aankaarten van dit thema op bestuurlijk niveau aan de thematafels en door het
ondersteunen van beweegmakelaars en buurtsportcoaches op lokaal niveau.

Wat gaan we doen?
De volgende projectactiviteiten worden de komende periode ingezet:
• Introductie en implementatie van 8 tot 10 nieuwe sportvarianten voor
senioren in de regio op het gebied van handbal, tennis, hockey, rugby en
tafeltennis in samenwerking met het Nationaal OuderenFonds, maar ook
andere geschikte sporten zoals (aangepast) volleybal.
• O
 ndersteuning bieden bij het opzetten van nog 5
tot 8 Walking Football initiatieven.
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• M
 inimaal 3 keer per jaar kennis uitwisselen tussen zorgopleidingen en
opleidingen sport en bewegen
• In het door ZonMW ondersteunde traject van ‘Samen in Beweging’ van
de gemeenten Winterswijk en Oost Gelre, kijkt de coördinator VOW mee en
zorgt voor kennisdeling naar de overige gemeenten.
• F
 aciliteren van de kennisdeling met/voor beweegmakelaars* uit de
regio (ongeveer 3 x per jaar) tot het moment dat overleg goed is ingebed binnen
het Sociaal Domein. Voor beweegmakelaars ontwikkelen we gezamenlijk een
meet- en administratietool voor 1 juli 2020.
• D
 e week van de eenzaamheid, de nationale sportweek en regionale evenementen
zoals de DUO fietstocht en het Walking Football regiotoernooi benutten
we jaarlijks om maatschappelijke thema’s met betrekking tot senioren onder
de aandacht te brengen.
• F
 aciliteren van het aanbod en de opzet van kennisuitwisseling over
valpreventie door coördinator Vitaal Ouder Worden. Gemeenten kunnen zo
van elkaar leren en efficiënter werken.
	
* een beweegmakelaar is iemand die het lokale sportlandschap goed kent en inwoners
helpt bij het zetten van de daadwerkelijke stap naar een passend beweegaanbod. Een
beweegmakelaar heeft daarvoor meer ruimte en kennis dan de huisarts, specialist of
fysiotherapeut.
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OPEN CLUBS EN VITALE
SPORTPARKEN
Wat is het doel?
In de Achterhoek zijn ruim 500 sportverenigingen. Sportverenigingen zijn
belangrijke pijlers voor het sport- en beweegaanbod in een gemeente. Sterke
verenigingen en Open Clubs dragen bij aan het welzijn van mensen en aan een
leefbare woonomgeving. Open Clubs en sportparken zijn clubs/sportparken die
meer doen dan het aanbieden van regulier sportaanbod. Ze gaan gericht aan
de slag om ook andere activiteiten aan te bieden en om mensen uit te nodigen
te komen bewegen en sporten. Dit gebeurt waar mogelijk in samenwerking
met eigen clubleden, vaste bezoekers, buurtbewoners, andere sportclubs en
organisaties uit andere sectoren. In de Achterhoek zijn eind 2019 tussen 50
en 100 clubs in meer of mindere mate bij de ontwikkeling van/naar een Open
Club/sportpark betrokken. Het doel is dat in de Achterhoek een bestendig en
duurzaam sportlandschap ontstaat waarin naast goede sportaccommodaties
sterke verengingen en Open Clubs aanwezig zijn met een duurzaam en breed
sportaanbod waar mensen betrokken raken en blijven bij het verenigingsleven.
Dus voor iedere Achterhoeker een sportclub of sport die bij hem of haar past.

Welke resultaten willen we?
Om onze doelen te bereiken voor de Open Clubs zijn er verschillende doelstellingen en resultaten die we nastreven. Hieronder de belangrijkste. We zijn
tevreden als in 2023:
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Doelstellingen
•	In elke gemeente minimaal 50% van de sportverenigingen te betitelen is als een
‘sterke vereniging’. Dat wil zeggen dat de vereniging een aantrekkelijk en op de
leden afgestemd sportaanbod heeft, doelstellingen op middellange termijn heeft
beschreven, financieel gezond is en voldoende, bekwame vrijwilligers heeft.
Daarnaast heeft de club een duurzaam beleid op het gebied van een gezonde
sportkantine, roken en alcoholgebruik. Het zijn van een vitale vereniging is de
belangrijkste voorwaarde om de stap naar een open club te kunnen maken.
•	In elke gemeente minimaal twee Open Clubs zijn (door)ontwikkeld die
ondernemend zijn, zich richten op de lange termijn, vraag- en buurgericht
denken, inventariseren welke behoeften er in de omgeving zijn en daar met hun
sport- en beweegaanbod op inspelen.
•	Een regionaal kennisplatform aanwezig is waarin de organisaties op het gebied
van verenigingsondersteuning gezamenlijk optrekken om sportclubs (lokaal) te
ondersteunen en te faciliteren in de ontwikkeling.

Wat gaan we doen?
De volgende activiteiten worden de komende periode ingezet:
•	Organiseren kennisdeling en bijeenkomsten rondom thema’s, zodat sportclubs
bij elkaar in de keuken kunnen kijken en good/bad practices kunnen delen.
•	Versterken bestuurlijk, technisch en arbitrerend kader door het (bestaande)
opleidingsaanbod voor kaderleden te promoten, deelname te stimuleren en
waar nodig op maat aan te bieden.
•	Het bieden van op maat begeleiding aan sportclubs die zich willen ontwikkelen
tot een ‘sterke club’, een ‘open club’ of de samenwerking met andere sportclubs
en organisaties wil verbeteren.

SAMEN
ACTIEF

ACHTERHOEK

IN BEWEGING

•	Inzetten van ‘specialisten’ op verschillende thema’s, zodat sportclubs en
sportparken zich duurzaam en toekomstbestendig kunnen (door) ontwikkelen.
•	Versterken (regionale) samenwerking tussen strategische partners Achterhoek
in Beweging, sportservice-organisaties in de Achterhoek, buurtsportcoaches,
trajecten verenigingsondersteuning Achterhoekse Rabobanken en (landelijke
en provinciale) faciliterende organisaties in het kader van Sportakkoorden.
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ACHTERHOEKSE SPORTMONITOR
Wat is het doel?
In de Achterhoek zetten we ons met veel partners in om de Achterhoek in
beweging te krijgen. Een goed opgezette monitoring kan bijdragen aan het
realiseren van de ambities uit het regionale beweeg- en sportakkoord. Ook is
het doel van een Achterhoekse Sportmonitor om de impact van de gezamenlijke
inspanning in kaart te brengen, zodat duidelijk wordt wat werkt en wat niet werkt.

Welke resultaten willen we?
Met de Achterhoekse Sportmonitor streven we verschillende resultaten en doelen
na. We zijn tevreden als:
•	De Achterhoekse Sportmonitor inzage biedt in de impact van de inspanning
tussentijds en achteraf, waarbij de tussentijdse informatie gebruikt kan worden
om bij te sturen en de jaarlijkse rapportage een terugkerend ijkpunt wordt.
•	Alle gemeten kenmerken zijn opgedeeld naar kritische succesfactoren, dit zijn
thema-overstijgende doelstellingen, zoals cijfers over de sportparticipatie of de
ontwikkeling van ziektekosten in de regio.
•	Er een relatie zichtbaar is tussen de impactcijfers en de uitvoeringselementen
uit het regionaal sport- en beweegakkoord.
•	Er inzicht ontstaat in de harde en zachte kenmerken van sport- en/of
beweeggedrag en duidelijk wordt wat de werkzame elementen zijn en welke
inspanningen bijdragen aan wat wel werkt en wat niet werkt.
•	De 8 Achterhoekse gemeenten onderling gemonitord kunnen worden, maar
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ook als totale regio. En als de monitoring ook inzicht biedt in de belangrijkste
kenmerken per deelakkoord.

Wat gaan we doen?
De volgende projectactiviteiten worden de komende periode ingezet:
•	Het meten van trends en ontwikkelingen (waar mogelijk geprognosticeerd).
•	Het meten van de impact van interventies.
•	Het meten van de bekendheid van het regionale sport- en beweegakkoord en
de betrokken organisaties.
•	Het bijhouden van impactvolle gebeurtenissen.
•	Het aansluiten bij bestaande (landelijke) initiatieven waar mogelijk en waar
nodig nieuwe dingen ontwikkelen. Dit laatste gebeurt bij voorkeur in
samenwerking met lokale partners.
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COMMUNICATIE
Wat is het doel?
Om de Achterhoek in beweging te krijgen, speelt communicatie een vooraanstaande rol. Met communicatie creëren we een sneeuwbaleffect. We laten zien
wat er allemaal gebeurt in de Achterhoek op het gebied van sport, bewegen en
een gezonde leefstijl. We dragen uit dat we het samen doen! Alle initiatieven
dragen bij aan een groter geheel.

Welke resultaten willen we?
Door te communiceren over Achterhoek in Beweging streven we verschillende
resultaten en doelen na. We zijn tevreden als:
•	Alle intern betrokken partijen de boodschap van Achterhoek in Beweging
uitdragen.
•	Intern betrokken partijen ambassadeur zijn van Achterhoek in Beweging en
actief verbinding zoeken met andere partijen.
•	Het gedachtengoed van Achterhoek in Beweging omarmd wordt door de
Achterhoekse samenleving.
•	Succesverhalen op het gebied van sport, bewegen en een gezonde leefstijl
gedeeld worden in de regio.
•	Succesverhalen anderen inspireren tot het nemen van initiatieven rond sport,
bewegen en een gezonde leefstijl voor en door de Achterhoekse samenleving.

SAMEN
ACTIEF

ACHTERHOEK

IN BEWEGING

Wat gaan we doen?
De volgende projectactiviteiten worden de komende periode ingezet:
•	Er worden verschillende communicatiemiddelen ingezet om de interne
stakeholders op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Deze
communicatiemiddelen zijn bedoeld voor de projectgroep Achterhoek in
Beweging, AP Sport Achterhoek, buurtsportcoaches, strategische partners,
de 8 communicatieadviseurs van de gemeenten en de communicatiecollega’s
van sportservices.
•	Er worden verschillende communicatiemiddelen ingezet om externe
stakeholders te informeren en te inspireren. Denk hierbij aan (sport)verenigingen,
zorginstellingen, onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden.
•	Er worden verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld en ingezet, zoals:
- Bijeenkomsten/presentaties
- Digitale nieuwsbrieven
- Website – Platforms
- Social media
- PR algemeen – lokale Huis-aan-huisbladen/dagbladen/magazines
- Themacommunicatie
- Activiteitenkalender
•	De communicatie wordt zoveel mogelijk ingezet bij bestaande lokale
communicatiekanalen. Ook de communicatiemiddelen van onze strategische
partners worden benut om versterkend aan elkaar te zijn.

