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Disclaimer 
Dit rapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. De inhoud van dit rapport is gebaseerd op omstandigheden bij en informatie ter 
beschikking gesteld door de opdrachtgever en is door opdrachtnemer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Echter voor 
onjuistheden en onvolledigheden, op welke grond dan ook, kan opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. 
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt 
met het gebruik van het rapport. 
Aan de inhoud van dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Ongeautoriseerd 
of oneigenlijk gebruik van de inhoud van het rapport kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, 
publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. 

  

25 maart 2020 



Sport- en beweegvisie Kom in Beweging! - Sportakkoord gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 2 

1. Inleiding .............................................................................................................................................. 3 

1.1 Nieuw sport- en beweegbeleid in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk....................................... 3 

1.2 Aanpak ......................................................................................................................................... 4 

1.3 Leeswijzer ..................................................................................................................................... 5 

2. Gemeentelijk beleid ........................................................................................................................... 6 

2.1 Visie op sport als onderdeel van het sociaal domein ................................................................... 6 

2.2 Integraal beleid ............................................................................................................................. 6 

3. Waar staan we nu? ............................................................................................................................ 7 

3.1 Maatschappelijke ontwikkelingen ................................................................................................. 7 

3.2 Sociale en fysieke sportinfrastructuur in de gemeente .............................................................. 11 
3.2.1 De kracht van de verenigingen en andere sportaanbieders .............................................. 11 
3.2.2 Accommodaties, voorzieningen en de openbare ruimte .................................................... 12 

3.3 Verbindingen sport en sociaal domein ....................................................................................... 13 
3.3.1 Verbindingen in de uitvoeringspraktijk ............................................................................... 13 
3.3.2 Bereidheid van veldorganisaties ........................................................................................ 13 

4. Waar willen we naar toe? ................................................................................................................ 14 

4.1 Ontwikkelrichtingen voor de sport- en beweegvisie ................................................................... 14 

4.2 Het bestaande sportkapitaal benutten ....................................................................................... 14 

5. De sport- en beweegvisie in zes programmalijnen ...................................................................... 15 

A. De basis van sport en bewegen versterken ................................................................................. 15 
Programmalijn 1. Vitale verenigingen en sportaanbieders ......................................................... 15 
Programmalijn 2. Goede accommodaties en beweegstimulerende omgeving ........................... 16 
Programmalijn 3. Toegankelijk en zichtbaar sport- en beweegaanbod ...................................... 17 

B. De maatschappelijke waarde van sport en bewegen verzilveren ................................................ 17 
Programmalijn 4. Gezonde leefstijl voor alle inwoners ............................................................... 17 
Programmalijn 5. Inclusieve sport: drempels weg ...................................................................... 19 
Programmalijn 6. Positief & veilig sporten en opgroeien ............................................................ 20 

6. Slot .................................................................................................................................................... 21 

6.1 Van visie naar uitvoering ............................................................................................................ 21 

6.2 Conclusie .................................................................................................................................... 23 

7. Bronnen ............................................................................................................................................ 24 

8. Betrokken partijen ........................................................................................................................... 25 

9. Bijlage ............................................................................................................................................... 26 

  



Sport- en beweegvisie Kom in Beweging! - Sportakkoord gemeente Bodegraven-Reeuwijk 3 

1. Inleiding 

1.1 Nieuw sport- en beweegbeleid in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Voor u ligt de Sport- en Beweegvisie Kom in Beweging! van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

Deze visie is mede geïnspireerd door het Nationaal Sportakkoord dat eind juni 2018 door sportminister 

Bruno Bruins samen met een breed palet van maatschappelijke partners werd ondertekend. Op dat 

moment had de gemeente Bodegraven-Reeuwijk al een aantal stappen gezet om te komen tot een 

visie die ertoe stimuleert de maatschappelijke kracht van sport en bewegen optimaal te benutten.  

Op 27 november 2017 en op 4 december 2018 vonden gespreks- en werkbijeenkomsten plaats met 

het werkveld van sport, bewegen, zorg, welzijn en onderwijs. Toen al zijn er veel ideeën en suggesties 

opgehaald voor een visie op sport en bewegen. Duidelijk werd dat er behoefte was aan een visie die 

gedragen wordt door de aanbieders van sport en bewegen en door de maatschappelijke partners in 

het sociaal domein en onderwijs. Daarmee was feitelijk het initiatief genomen om tot een lokaal 

sportakkoord te komen. 

In april 2019 ging Team Sportservice op verzoek van de gemeente als sportformateur aan de slag om 

met de gemeente, de sportorganisaties, de maatschappelijke partners en de buurtsportcoaches deze 

visie concreet te formuleren op basis de ambities, wensen en ideeën vanuit het werkveld en op grond 

van een veranderende maatschappelijke behoefte aan sport en bewegen. Als vervolg op een eind 

2018 door de gemeenteraad aangenomen motie die aansluit bij het Nationaal Preventieakkoord 

werden de drie pijlers van dit akkoord in deze visieontwikkeling betrokken1. 

 

 
Minister Bruno Bruins ondertekent op 29 juni 2018 het Nationaal Sportakkoord 

 

Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is het sportbeleid integraal onderdeel van het sociaal 

domein. Het sociaal domein maakt sterke veranderingen door. Decentralisaties hebben veel nieuwe 

taken en verantwoordelijkheden bij de gemeente neergelegd, de gemeente is bezig veranderingen 

door te voeren in haar accommodatiebeleid en het sportbeleid heeft, evenals andere sectoren, 

bezuinigingen moeten verwerken. De gemeente bevindt zich in een transformatieproces en heeft 

behoefte aan het formuleren, opstellen en (vervolgens) uitvoeren van sport- en beweegvisie, die 

gedragen wordt door de aanbieders van sport en bewegen in de gemeente, maar ook door 

maatschappelijke partners en organisaties en het onderwijs. 

 

 
1 De speerpunten van het Preventieakkoord zijn integraal in het sportakkoord betrokken, juist omdat met sport 
en bewegen een sterk en bewezen preventief effect te behalen is. Hiermee is vanuit de sport- en beweegsector 
gehoor gegeven aan de Motie lokaal Preventieakkoord van de raad uit december 2018. Voor een breed lokaal 
Preventieakkoord is evenwel de betrokkenheid van veel meer werkveldpartners en beleidsterreinen gewenst. 
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De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft Team Sportservice uitgenodigd om een sport- en 

beweegvisie op te stellen die ontwikkelrichtingen formuleert op grond waarvan: 

1. Nieuwe impulsen gegeven kunnen worden aan het sport- en beweegbeleid van de gemeente  

2. Sport en bewegen sterker geïntegreerd en benut worden in het sociaal domein. 

3. De bestaande buurtsportcoaches daarbij op ondersteunende wijze kunnen worden ingezet. 

 

Samenwerking met en draagvlak bij de partners in sport, bewegen en in het sociaal en het fysiek 

domein zijn sleutelbegrippen geweest in het proces naar een gemeentelijke visie sport en bewegen.  

 

Team Sportservice levert drie producten op: 

1. Sport- en beweegvisie op schrift die ook geldt als Lokaal Sportakkoord (dit document) 

2. Uitvoeringsagenda voor de visie (bijlage) 

3. Schematische weergave van visie en uitvoeringsagenda in postervorm (volgt) 

 

1.2 Aanpak 

 

Procesbeschrijving 

• Deskresearch gemeentelijk en regionaal beleid 

• Verkenning trends en ontwikkelingen sport/samenleving (lokaal, regionaal, landelijk) 

• Vragenlijst startfoto ambtenaren sport/sociaal domein 

• Werksessie gemeente intern (wethouders Knol & Oskam en ambtenaren) – apr. 2019 

• Interview buurtsportcoaches Sport & Welzijn 

• Interview regisseur dorp- en wijkgericht werken 

• Interview wethouder Robèrt Smits 

• Interview binnensportverenigingen 

• Interview buitensportverenigingen 

• Interview ondertekenaars intentieverklaring sportakkoord (klankbordgroep) 

• Gesprekken maatschappelijke organisaties zorg en welzijn 

• Ontwerp conceptvisie sportaanbieders iom klankbordgroep 

• Bijeenkomst sportaanbieders/bepalen visie sportaanbieders – 31 okt. 2019 

• Werksessie gemeente intern (wethouders Knol & Oskam en ambtenaren) – nov. 2019 

• Inspiratiebijeenkomst breed / vormen Sportakkoord – 2 dec. 2020 

• Presentatie stand van zaken sportvisie college en raad – jan. 2020 

• Concept sport- en beweegvisie – jan. 2020 

• Bespreken concept visie gemeente (weth./ambt.) en buurtsportcoaches – febr. 2020 

• Bespreken concept visie klankbordgroep – febr. 2020 

• Behandeling concept sportvisie college en raad – feb./mrt. 

 

Uitvoering 

• Sportformateur – Sjoerd van Tiel (Team Sportservice) 

• Co-formateur – Marvin Straver (Team Sportservice) 

• Adviseur lokale sport – Gert-Jan Klop (NOC*NSF) 
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1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het gemeentelijk beleid beschreven dat het uitgangspunt vormt voor de sport- en 

beweegvisie. In hoofdstuk 3 worden relevante maatschappelijke trends en ontwikkelingen beschreven 

en de uitgangssituatie van sport, bewegen en sociaal domein in de gemeente. 

In het vierde hoofdstuk worden de ontwikkelrichtingen benoemd die zijn voortgekomen uit het bij 

elkaar brengen van deze uitgangssituatie en de dialoog met het werkveld en de gemeentelijke 

betrokkenen. In hoofdstuk 5 worden de zes programmalijnen beschreven. Hoofdstuk 6 is de conclusie. 

In de afsluitende hoofdstukken zijn bronnen, betrokken partijen en bijlagen opgenomen. 

 

In deze sport- en beweegvisie worden naast elkaar de termen sportverenigingen en sportaanbieders 

gebruikt. Met sportverenigingen worden de vrijwilligersorganisaties in de sport bedoeld. Als over 

sportaanbieders wordt gesproken dan is er sprake van alle organisaties die sport- en bewegen 

aanbieden. Naast de sportverenigingen zijn dit ook (commerciële) sportscholen, fitnessbedrijven en 

bootcampgroepen. Daarnaast zijn er aanbieders in het maatschappelijk domein die sport, en vooral 

bewegen aanbieden; het gaat hierbij onder andere om fysiotherapeuten, zorginstellingen en scholen. 

Deze visie bestrijkt daarmee het gehele veld van sport en bewegen. 
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2. Gemeentelijk beleid 

2.1 Visie op sport als onderdeel van het sociaal domein 

De visie van de gemeente op de kracht van sport en bewegen wordt sterk verwoord in het 

Raadsprogramma voor de huidige raadsperiode en in het Regionale kader maatschappelijke zorg dat 

de regiogemeenten in Midden-Holland gezamenlijk hebben opgesteld. 

 

Raadsprogramma 2018-2022 Samen Duurzaam Gezond 

 “We willen een gemeente zijn die werkt aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners. […] Het 

verenigingsleven, de geloofsgemeenschappen en de sportverenigingen bieden veel inwoners een 

plek om zich thuis te voelen. Hierdoor dragen zij bij aan het welzijn van inwoners. Sporten en 

bewegen hebben daarnaast ook op fysiek gebied positief effect op de gezondheid. Samen maken we 

het voor iedereen mogelijk om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving”. (p.3) 

 

Regionaal kader maatschappelijke zorg Midden- Holland 2017 - 2020 

“We streven naar een samenleving die zo is ingericht dat iedereen met of zonder beperking overal aan 

mee kan doen in plaats van dat er allerlei aparte voorzieningen worden getroffen. Dit wordt ook wel 

een ‘inclusieve samenleving’ genoemd. We kijken naar wat inwoners wel kunnen, in plaats van wat ze 

niet kunnen. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan reguliere scholen waar kinderen met een lichte 

psychische, sociale of lichamelijke handicap gewoon les kunnen krijgen of aan reguliere 

sportverenigingen waar iedereen op zijn/haar eigen niveau kan sporten”. (p. 5) 

 

“In een inclusieve samenleving is aandacht voor herstel, ontwikkeling, participatie en eigen regie. Om 

dit te bereiken is een omslag nodig van kijken naar beperkingen, naar kijken naar mogelijkheden. Voor 

inwoners betekent dit waar mogelijk herstel naar een gewoon leven”. (p.5) 

 

2.2 Integraal beleid 

De gemeente ziet sport en bewegen als een belangrijk middel om maatschappelijke winst te 

verzilveren. De wethouders sport, gezondheid en jeugd delen de ambitie om de geboden kansen 

sterker te benutten.  

Sport maakt integraal onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie. Enerzijds verbindt het team 

Sociaal Domein o.a. de beleidsterreinen onderwijs, jeugd, jeugdhulp, Wmo, gezondheidszorg, 

ouderen, vrijwilligers en sport. Anderzijds is sport in de organisatie gekoppeld aan 

accommodaties/voorzieningen. De adviseurs van de verschillende beleidsterreinen weten elkaar goed 

te vinden. Het gemeentelijk apparaat van Bodegraven-Reeuwijk kent korte lijnen.  

Tot structurele verbindingen tussen sport en de andere sectoren binnen het sociaal domein heeft dit in 

de praktijk evenwel nog in beperkte mate geleid. Het maatschappelijk belang van sport en bewegen 

wordt echter vanuit alle gemeentelijke beleidsterreinen onderschreven. Ook vanuit de andere 

beleidsterreinen zoals openbare ruimte en sportaccommodaties en ruimtelijke ordening waren 

beleidsambtenaren direct betrokken bij het visieproces. 
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3. Waar staan we nu? 

3.1 Maatschappelijke ontwikkelingen 

 

Bevolkingssamenstelling 

Evenals in veel andere gemeenten verandert in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de samenstelling 

van de bevolking als gevolg van ontgroening, vergrijzing en een stabiliserende beroepsbevolking. Het 

aantal schoolgaande jongeren en de beroepsbevolking (15-67 jarigen) nemen in lijn met de landelijke 

trends de komende jaren af, terwijl het aantal huishoudens van senioren zal toenemen, waarmee dit 

de grootste groep huishoudens wordt binnen de gemeente. 

 

 

  
Gebiedsprofiel Bodegraven (GGD 2016)      Gebiedsprofiel Reeuwijk (GGD 2016) 

 

 

Sport- en beweegdeelname 

De sport- en beweegdeelname is in Bodegraven-Reeuwijk, afgezet ten opzichte van de regio en 

landelijke cijfers, hoog. Met name onder de basisschooljeugd is het percentage verenigings-

lidmaatschappen hoog. De sportverenigingen hebben echter te kampen met een stabilisatie en soms 

terugloop van het aantal leden, met name in de leeftijdscategorie vanaf 12 jaar. Deze dalende 

ledentallen zijn van effect op de continuïteit van activiteiten, dragen bij aan een vrijwilligerstekort en 

beïnvloeden, als gevolg van dalende contributie-inkomsten, de draagkracht van verenigingen. 

Vanuit maatschappelijk oogpunt wordt zichtbaar dat de inactiviteit vanaf 12 jaar toeneemt, met alle 

nadelige gevolgen van dien (toename bewegingsarmoede, overgewicht en afname motorische 

ontwikkeling en sociale participatie).  

 

 
Bron: Ledencijfers sportverenigingen Bodegraven Reeuwijk (NOC*NSF 2018) 
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Inactiviteit en overgewicht 

Met de toename van inactiviteit neemt ook het risico op overgewicht toe onder jongeren, al spelen 

hierbij meer factoren een rol, zoals sociaal-economische status en leefstijl. Op grond van cijfers van 

de GGD Hollands Midden vallen verschillen per wijk op in de toename van overgewicht2.  

Voor de categorie 19-64 jaar (kortgezegd: de volwassen beroepsbevolking) geldt dat de sport-

beoefening via een sportvereniging afneemt3. Daarmee daalt ook het beweeggedrag ook over de volle 

breedte. Hoewel de volwassenen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ten opzichte van de regio 

Hollands-Midden niet slecht doen als het gaat om bewegen, beweegt nog steeds een derde van de 

bevolking te weinig en neemt (ernstig) overgewicht toe. Als gevolg hiervan neemt onder de 

volwassenen in de gemeente ook diabetes toe. Het percentage diabetici is hoger bij inwoners die 

moeite hebben met rondkomen (8%) dan bij inwoners die daar geen moeite mee hebben (5%)4. 

Steeds scherper wordt uit onderzoek duidelijk dat een toename van het beweeggedrag niet altijd 

voldoende compenseert voor een verder inactieve leefstijl en een overwegend zittend bestaan.  

 

Fysieke en verstandelijke beperkingen 

Mensen met een fysieke of verstandelijke beperking bewegen minder dan gemiddeld en vinden nog 

onvoldoende hun weg naar het bestaande sportaanbod. Veel handicaps zijn onzichtbaar; de 

gemiddelde sportbestuurder, trainer of sporter heeft er geen goed beeld van welke mensen door hun 

lichamelijke of verstandelijke beperking eventueel extra ondersteuning nodig hebben bij sporten en 

bewegen. 

 

Dementie, eenzaamheid en depressieve kwetsbaarheid 

De vergrijzing van de inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk draagt bij aan leeftijds-

gebonden verschijnselen als dementie, eenzaamheid en ouderdomsdepressiviteit. Het aantal mensen 

met een verhoogd risico op een angststoornis of een depressie stijgt. 

Uit cijfers van de gemeente blijkt dat het aantal inwoners met dementie de komende jaren sterk zal 

toenemen5. Anderzijds blijkt uit onderzoek dat dat regelmatig bewegen de hersenfunctie stimuleert en 

daarmee een vertragende werking hebben op het ziektebeeld. 

 

Verwacht aantal inwoners met dementie 

2018 2020 2025 2030 2040 2050 

540 590 720 880 1200 1400 

Cijfers: gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2019. 

 

Zowel onder de 65+-ers als de volwassenen in de leeftijd 19-64 jaar is een stijging te zien in 

emotionele eenzaamheid (diepte van sociale contacten) en sociale eenzaamheid (breedte van sociale 

contacten) ten opzichte van 2012. Bijna de helft van de 65+-ers voelt zich sociaal eenzaam6. In alle 

vormen van eenzaamheid is (in vergelijking met 2012) in 2016 een toename te zien. Dit geldt zowel 

voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als voor Hollands Midden. In vergelijking met de stijging in 

Hollands Midden zijn de 65-plussers op alle drie de onderzochte vormen van eenzaamheid (sociaal, 

emotioneel en ernstig) fors gestegen7.  
  

 
2 www.eengezonderhollandsmidden.nl  
3 Ledencijfers sportverenigingen Bodegraven Reeuwijk (NOC*NSF 2018) 
4 GGD - Kerncijfers gezondheid 2016; Kerncijfers volwassenen- en ouderenpeiling 2016, 2017. NB Dit betreft 
regionale cijfers 
5 Let wel: dementie treft niet alleen ouderen. Ook jongeren en volwassenen kunnen er door getroffen worden. 
6 GGD - Kerncijfers gezondheid 2016; Kerncijfers volwassenen- en ouderenpeiling 2016, 2017 
7 Idem 
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Veranderend sportgedrag 

De sportdeelname bij sportverenigingen is in absolute zin al jaren stabiel, maar het aantal sporters in 

ons land neemt toe8. Dit is met name het gevolg van de groeiende populariteit van anders-

georganiseerde of individuele vormen van sportbeoefening: wandelen, fitness, fietsen en hardlopen. 

Deze sport- en beweegvormen zijn met name populair onder volwassenen en ouderen, die zich 

minder willen binden aan een sportvereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Zo Sport Nederland (NOC*NSF 2019) 

 

Ook de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft te maken met deze trend. Volwassenen en ouderen 

kiezen steeds vaker voor niet-verenigingsgebonden sport- en beweegvormen. Toch is het aandeel 

inwoners dat te weinig beweegt9 nog steeds aanzienlijk: in Bodegraven-Reeuwijk voldoet één-derde 

van de bevolking niet aan de normen voor gezond beweeggedrag10. Om meer inzicht te verwerven in 

beweeggedrag en -behoeften van niet-georganiseerde sporters is meer onderzoek nodig11. 

 

 
Bron: De beweegrichtlijnen - Kenniscentrum Sport 

 

 
8 NOC*NSF - Zo Sport Nederland 2018 
9 Nederlands Norm Gezond Bewegen, vanaf 2017: De beweegrichtlijnen 
10 GGD - Kerncijfers gezondheid 2016; Kerncijfers volwassenen- en ouderenpeiling 2016, 2017 
11 De gemeente wil in 2020 een enquête uit zetten naar het burgerpanel van Bodegraven-Reeuwijk Spreekt 
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Sportieve recreatie 

De inwoners van Bodegraven-Reeuwijk recreëren veel binnen de gemeente12. Vooral (sportief-) 

recreatieve activiteiten als wandelen en fietsen zijn populair. De wandelroutes in de gemeente worden 

veel gebruikt. In de burgerpanel-enquête (4e kwartaal 2019) geeft 68% van de respondenten aan het 

afgelopen jaar gebruik te hebben gemaakt van een wandelroute en 46% van een fietsroute13. Ook 

andere vormen van bewegen worden genoemd: hardlopen, zwemmen, zeilen/varen, vissen, skeeleren 

en paardrijden. 

De respondenten geven aan wel verbeterpunten te zien: 18% zou meer wandel en fietspaden/routes 

wensen en 15% zou de infrastructuur aanpakken (onder andere onderhoud van wegen, betere 

verbindingen en doorstroming van verkeer). Een aantal respondenten benoemt de wenselijkheid van 

een binnen- of buitenspeeltuin voor kinderen14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bron: Moventem – Rapportage Recreatie en Toerisme gemeente Bodegraven-Reeuwijk (2019) 

 

 

 

Speerpunten per levensfase 

De bovenstaande maatschappelijke trends in de gemeente kunnen voor de sport- en beweegvisie 

worden vertaald naar de volgende speerpunten per levensfase: 

• Jongste jeugd: voorlichting over belang van bewegen en gezonde voeding voor de motorische en 

mentale ontwikkeling. 

• Basisschooljeugd: sportkennismaking en binding aan een vereniging of sportschool. 

• Jeugd 12+: inzet op behoud bij verenigingen, introduceren van aangepaste sportvormen (b.v. 

urban sports, freerunning, skaten en boarden). 

• Volwassenen: faciliteren van individuele sportbeoefening/bewegen in openbare ruimte; 

ontwikkelen nieuwe aanbod (b.v. padel, klimmen) alternatieve lidmaatschapsmodellen vanuit 

sportverenigingen en commerciële sport; verkennen van het sterker profileren van sportief-

recreatieve beweegroutes. 

• Volwassenen met afstand tot regulier aanbod (arbeidsreïntegratie, GGZ, vluchtelingen, armoede): 

verlagen van drempels voor sport en bewegen. 

• Ouderen: het aanbod van veel sportverenigingen is nog traditioneel ingericht (competitie, 

prestatie). Om ouderen te binden is een focusverschuiving gewenst naar meer recreatieve sport- 

en beweegvormen, op een lager intensiteitsniveau (b.v. walking football). 

• Ouderen met zorgindicatie (chronisch zieken, dementie, eenzaamheid): verlagen van drempels 

voor bewegen en meedoen. Focus op gezond bewegen en meedoen. 

 

  

 
12 Moventem – Rapportage Recreatie en Toerisme gemeente Bodegraven-Reeuwijk (2019) 
13 Wandelroutes worden in deze enquête door het burgerpanel genoemd als de meest gebruikte recreatieve 
voorziening binnen de gemeente, voor het Evertshuis en fietsroutes (beide 46%). 
14 Moventem – Rapportage Recreatie en Toerisme gemeente Bodegraven-Reeuwijk (2019) 
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3.2 Sociale en fysieke sportinfrastructuur in de gemeente 

De sport in Bodegraven-Reeuwijk kent een stevig fundament door een gezonde basisinfrastructuur 

van sociale en fysieke voorzieningen. De sociale infrastructuur wordt gevormd door actieve 

sportverenigingen, die gedragen worden door betrokken vrijwilligers, en door een breed aanbod van 

sportscholen, fitness en fysiotherapeuten. De fysieke infrastructuur bestaat uit een degelijke basis van 

accommodaties en voorzieningen en een aantrekkelijke en groene buitenruimte. 

3.2.1 De kracht van de verenigingen en andere sportaanbieders 

De sportverenigingen in de gemeente bieden een breed aanbod aan sporten en zijn goed gespreid 

over de dorpen en kernen. De sociaal-maatschappelijke worteling van de verenigingen in hun directe 

omgeving is sterk en ze beschouwen zichzelf doorgaans als redelijk stabiel. In de in oktober 2019 

geformuleerde visie stellen de sportaanbieders in de gemeente de waarden als ‘plezier in sport en 

bewegen’ en ‘samen doen’ centraal15. 

Op grond van de gevoerde focusgroep-interviews met verenigingen kan tegelijkertijd geconcludeerd 

worden dat de sportverenigingen knelpunten ondervinden bij het vinden van voldoende (geschikt) 

vrijwillig kader en bij het behouden van voldoende leden. Terwijl de ambitie bij veel verenigingen 

aanwezig is om zich nog sterker maatschappelijk in te zetten, voelen zij zich hierin geremd door deze 

knelpunten. Een aantal verenigingen zet hierin, ondersteund door de buurtsportcoaches van Sport en 

Welzijn, eerste stappen. 

De relatie met de gemeente is de afgelopen jaren door een aantal verenigingen als wat afstandelijker 

ervaren, mede als gevolg van de voorgenomen harmonisatie van de accommodatietarieven. De 

betrokkenheid van een extern procesbegeleider in dit traject en het initiatief van de gemeente om 

samen met de sport te komen tot een sport- en beweegvisie hebben de relatie met de gemeente sterk 

verbeterd. Een herkenbaar aanspreekpunt voor de sportaanbieders, bijv. in een ‘sportloket’ vanuit de 

buurtsportcoaches, zou de afstand tussen gemeente en sportaanbieders nog verder kunnen 

verkleinen. 

 

 
 

 
15 Kernwaarden, missie en visie sportaanbieders Bodegraven-Reeuwijk (oktober 2019) 

“Iedere inwoner van de 
gemeente Bodegraven-
Reeuwijk doet actief mee” 

 

Op 31 oktober 2019 legden de sportaanbieders 

in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hun 

eigen  

visie vast in de Kernwaarden, missie en visie 

sportaanbieders Bodegraven-Reeuwijk in een 

bijeenkomst in de kantine van Sporthal De 

Meerkoet. De visie is te vinden in de bijlage. 
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De gemeente Bodegraven-Reeuwijk kent een fors aantal energieke fitnessbedrijven en sportscholen 

die inspelen op de veranderende sport- en beweegbehoeften onder een specifiek segment inwoners. 

Zij bieden aanbod in een andere vorm en op andere tijdstippen dan de sportverenigingen. Daarnaast 

ontstaan wandel- of loopgroepjes en bootcampclubs die gebruik maken van de openbare ruimte. 

Tot slot speelt een aantal fysiotherapeuten in op de begeleiding bij het bewegen door inwoners met 

bijv. overgewicht of motorische en fysieke beperkingen. 

 

De motorische en pedagogische basis voor bewegen wordt voor de meeste kinderen gelegd in de 

gymles op de basisschool. Via sportkennismaking in samenwerking met de buurtsportcoaches wordt 

een brug geslagen naar de lokale sportaanbieders. 

De meeste basisscholen in de gemeente bieden bewegingsonderwijs door een gediplomeerd 

vakleerkracht. Slechts bij één school worden alle bewegingslessen gegeven door vakleerkrachten 

lichamelijk oefening. Er is nog geen structurele inhoudelijke afstemming tussen de vakleerkrachten 

van de verschillende scholen onderling. De contacten met de buurtsportcoaches zijn goed.  

 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk participeert vanaf 2013 in de Brede Impuls Combinatiefuncties 

van het ministerie van VWS en zet in 2020 totaal 8,29 fte buurtsportcoaches in. Een deel van deze 

fte’s is ondergebracht bij maatschappelijke organisaties in zorg en cultuur en een deel wordt ingezet 

vanuit de uitvoeringsorganisatie Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk. Deze buurtsportcoaches 

organiseren sportstimuleringsactiviteiten en ondersteunen sportaanbieders en maatschappelijke 

organisaties en scholen bij het vergroten van de sportdeelname. 

 

De zichtbaarheid van het totale sport- en beweegaanbod binnen de gemeente wordt als beperkt 

ervaren. Vanuit de sport- en beweegaanbieders is er behoefte aan een (digitaal) platform waarop het 

aanbod op een overzichtelijke wijze voor de inwoners in kaart wordt gebracht. 

 

3.2.2 Accommodaties, voorzieningen en de openbare ruimte 

Bodegraven-Reeuwijk biedt een divers palet aan sportaccommodaties en maatschappelijke 

voorzieningen. De grote buitensportaccommodaties worden door de verenigingen gehuurd van de 

gemeente en een aantal verenigingen bezit een eigen buitenaccommodatie. Een traject om de 

huurrelatie tussen gemeente en sportverenigingen op een goede wijze te harmoniseren en te 

actualiseren, loopt naast dit visietraject. De binnensportaccommodaties worden beheerd en verhuurd 

door externe beheerders. 

Het algemene beeld van de fysieke basisinfrastructuur in Bodegraven-Reeuwijk is dat de 

voorzieningen voldoen voor het huidige aanbod, maar dat voor een vernieuwend en 

levensloopbestendig sport- en beweegaanbod behoefte is aan innovatie en renovatie. Zo voldoen de 

voorzieningen niet meer in alle gevallen aan technische, prestatieve en veiligheidseisen van sporten 

en zijn er wensen voor nieuwbouw. Een aantal binnensportverenigingen ervaart een tekort aan ruimte 

op spitsuren in de week. 

Een aantal verenigingen dat een accommodatie beheert zet de eerste stappen in het verduurzamen 

van de accommodatie. Voor vrijwillige bestuurders blijkt dit een stevige opgave. 

 

Als gevolg van veranderend beweeggedrag (ongeorganiseerde sport in de buitenruimte) en de wens 

om meer mensen te laten sporten en bewegen, wordt investeren in een beweegstimulerende 

omgeving steeds belangrijker. De gemeente streeft naar een veilige en gezonde fysieke leefomgeving 

en een goede omgevingskwaliteit voor inwoners en naar het doelmatig beheren, gebruiken en 

ontwikkelen van de fysieke leefomgeving. Er is nog weinig bekend over de specifiek behoeftepatronen 

voor (sportief) bewegen in de openbare ruimte en welke knelpunten hierbij door inwoners worden 

ervaren. Wel is er een specifieke vraag naar meer buitenspeelruimte voor kinderen. Meer specifiek 

onderzoek is gewenst naar behoeften van inwoners en naar inrichting van routes, met specifieke 

aandacht voor verkeers- en sociale veiligheid en verkeersknelpunten. 
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3.3 Verbindingen sport en sociaal domein 

 
3.3.1 Verbindingen in de uitvoeringspraktijk 

De sportaanbieders zijn zich goed bewust van hun maatschappelijke rol in dorp en kern en zetten zich 

er voor in om alle inwoners aan zich te binden16. Een aantal verenigingen heeft een daadwerkelijke 

wijkfunctie. Een aantal verenigingen zet zich actief aan om hun ledenbestand te verbreden met 

inwoners die nog een afstand of drempels ervaren tot het reguliere aanbod. Dit uit zich met name in 

activiteiten voor sporters met een fysieke of verstandelijke beperking of in een aanbod dat goed 

aansluit bij de wensen van ouderen (bijv. door een aanbod dat meer gericht is op recreatie en 

gezelligheid). 

In samenwerking met de buurtsportcoaches zijn de eerste samenwerkingen tot stand gebracht om 

inwoners met een afstand tot het reguliere aanbod laagdrempelig in beweging te brengen (bijv. Kids 

on the Move, Welzijn op Recept, Ferm Werk). Dit soort ‘maatschappelijke matches’ kunnen nog veel 

sterker worden gestimuleerd tussen sportaanbieders en maatschappelijke organisaties. De 

buurtsportcoaches kunnen hun verbindende rol hierin uitbouwen. 

3.3.2 Bereidheid van veldorganisaties 

Bij de gemeente bestaat nog geen goed beeld van de belangstelling en bereidheid van 

maatschappelijke organisaties en sportverenigingen die bereid zijn sport en bewegen in te zetten voor 

maatschappelijke doelstellingen. Bij de sportverenigingen en andere sportaanbieders zal de 

bereidwilligheid sterk afhangen van de financiële en personele mogelijkheden. Verenigingen staan 

open voor nieuwe initiatieven, maar het ontbreekt ze veelal aan kennis, geld of vrijwilligers. 

Een aantal maatschappelijke organisaties werkt evenwel, vaak in nauwe afstemming met de 

buurtsportcoaches, al samen met sportaanbieders. Zo zijn er initiatieven met betrokkenheid vanuit het 

Sociaal Team, SAM Welzijn en de kinderopvang, waarbij sport en bewegen gericht worden ingezet. 

Organisaties als Vluchtelingenwerk, de gemeentelijke Kerngroep Dementie en de GGD Hollands 

Midden geven aan graag veel nauwer samen te werken met de sportaanbieders en de 

buurtsportcoaches. 

  

 
16 Focusgroepinterviews sportaanbieders mei/juli 2019 
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4. Waar willen we naar toe? 

4.1 Ontwikkelrichtingen voor de sport- en beweegvisie 

Op grond van de visie en doelstellingen van de gemeente, een analyse van maatschappelijke 

ontwikkelingen en uit een dialoog met het werkveld komen voor het sport- en beweegbeleid van de 

gemeente Bodegraven-Reeuwijk twee primaire ontwikkelrichtingen naar voren, die in het volgende 

hoofdstuk worden uitgewerkt in zes programmalijnen (paragrafen 5.A en 5.B). 

 

A. De basis van sport en bewegen versterken 

Allereerst wordt ingezet op een gezonde en toegankelijke basis in de sport in Bodegraven-Reeuwijk. 

Als de basisinfrastructuur krachtig is en uitnodigt tot een leven lang sporten en bewegen, dan neemt 

de druk op de top van de piramide van zorg en ondersteuning over de volle breedte af. 

Programmalijnen: 

1. Vitale verenigingen en sportaanbieders 

2. Goede accommodaties en beweegstimulerende omgeving 

3. Toegankelijk en zichtbaar sport- en beweegaanbod 

 

B. De maatschappelijke waarde van sport en bewegen verzilveren 

Daarnaast zal, in een tweede spoor, gericht geïnvesteerd worden op het benutten van de preventieve 

kracht van sport en bewegen en in het verlagen van drempels die de deelname door specifieke 

inwoners nog in de weg staan. Tot slot wordt geïnvesteerd in een sportief klimaat waarin kinderen 

positief kunnen opgroeien, met goed bewegingsonderwijs en waarin iedere inwoner op een veilige 

manier kan deelnemen aan sporten en bewegen. 

Programmalijnen: 

4. Gezonde leefstijl voor alle inwoners 

5. Inclusieve sport: drempels weg 

6. Positief & veilig sporten en opgroeien 

4.2 Het bestaande sportkapitaal benutten 

De focus van de sport- en beweegvisie vertaalt zich visueel in onderstaand model van sport en 

bewegen als integraal onderdeel van het sociaal domein. De basis van het model wordt gevormd door 

het bestaande gemeentelijk sportkapitaal: de verenigingen en andere aanbieders, het vrijwillig kader, 

het bewegingsonderwijs en de beschikbare accommodaties en voorzieningen. Deze bestaande 

infrastructuur vormt de basis voor een leven lang sporten en bewegen voor alle inwoners van 

Bodegraven-Reeuwijk. 

Op grond van de deze basis kan vervolgens gebouwd worden aan maatschappelijke doelstellingen en 

aan het verwijderen van de drempels die deze doelstellingen in specifieke gevallen in de weg staan. 

 

 
Het sportkapitaalmodel in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
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5. De sport- en beweegvisie in zes programmalijnen 

A. De basis van sport en bewegen versterken 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de sportverenigingen delen de ambitie om alle inwoners de 

kans te bieden om een leven lang te genieten van de positieve effecten van sport en bewegen. De 

gemeenteraad formuleert dat Bodegraven-Reeuwijk een gemeente wil zijn die “werkt aan het welzijn 

en de gezondheid van onze inwoners. […] Het verenigingsleven, de geloofsgemeenschappen en de 

sportverenigingen bieden veel inwoners een plek om zich thuis te voelen”17 Sport en bewegen kent 

een gezonde en toegankelijke basis in Bodegraven-Reeuwijk en binnen de eerste ontwikkelrichting ligt 

de uitdaging om deze bestaande (sociale en fysieke) basis enerzijds verder te versterken en 

anderzijds nog beter te ontsluiten en zichtbaar te maken.  

 

Programmalijn 1. Vitale verenigingen en sportaanbieders 

De sport in Bodegraven-Reeuwijk kent een sterke sociale worteling binnen de verschillende dorpen en 

kernen van de gemeente, met goede voorzieningen en een gevarieerd verenigingsaanbod. Om meer 

maatschappelijk rendement te realiseren met sport en bewegen zal sterker worden ingezet op het zelf-

organiserend vermogen van de verenigingen en de eigen kracht van de inwoners. 

De verbindingen tussen de sport en organisaties in het sociaal domein (zorg en welzijn) zijn nog 

beperkt en het lukt verenigingen nog slechts incidenteel om nieuwe doelgroepen te integreren in de 

vereniging. Anderzijds is de bereidheid om hierop in te zetten groot en worden nieuwe sportvarianten 

uitgeprobeerd die beter aansluiten bij een veranderende sport- en beweegbehoefte (beachsport, 

urban sport of ‘walking’-varianten voor ouderen). 

Deze bereidheid tot aanpassing van aanbod zal de komende jaren veel sterker benut worden. Ook 

andere aanbieders van sport en bewegen, zoals sportscholen, fitnessclubs, als ook fysiotherapeuten 

worden sterker betrokken bij het verzilveren van de maatschappelijke kracht van sport en bewegen. 

De buurtsportcoaches vervullen een sleutelrol bij het leggen van deze verbindingen en bij het 

verkennen van nieuw aanbod en nieuwe lidmaatschapsvormen. Kansen tot sterkere samenwerking 

tussen sportverenigingen en commerciële aanbieders van sport en bewegen worden verkend. 

 

De onvoldoende beschikbaarheid van geschikt kader en vrijwilligers wordt door de verenigingen als 

belemmering ervaren. Met name complexe en bestuurlijke taken blijven lang vacant. Tegelijkertijd lukt 

het verenigingen nog beperkt om nieuwe leden te werven onder inwoners die nog een drempel 

ervaren naar het bestaande sport- en beweegaanbod. Daarbij speelt een rol dat er beperkt inzicht is in 

wensen en behoeften en in de vindplaatsen van nieuwe doelgroepen. 

 

Versterking van de vrijwilligersorganisaties en ondersteuning bij het slaan van bruggen naar 

samenwerkingspartners in het sociaal domein en uiteindelijk naar nieuwe sporters en bewegers zijn 

van essentieel belang bij het realiseren van de ambities van de verenigingen. 

Focus: 

➢ Vitale en open sportverenigingen en andere aanbieders van sport en bewegen zijn cruciaal bij het 

verzilveren van de maatschappelijke kracht van sport en bewegen. Hun eigen kracht wordt 

gemobiliseerd, waar nodig worden nieuwe initiatieven ondersteund en belemmeringen 

weggenomen. 

Speerpunten: 

➢ Ondersteuning van sportverenigingen bij vrijwilligersbeleid en ledenwerving 

➢ Stimuleren samenwerking sportverenigingen en commerciële sport- en beweegaanbieders 

➢ Vergroten samenwerking tussen sportaanbieders, sociaal domein en onderwijs 

➢ Verkennen nieuwe lidmaatschapsconcepten 

➢ Versterken relatie sport- en beweegaanbieders, gemeente en buurtsportcoaches 

➢ Profileren van een buurtsportcoach als verenigingsondersteuner en contactpersoon voor de sport- 

en beweegaanbieders 

 
17 Raadsprogramma 2018 – 2022 Samen Duurzaam Gezond (Bodegraven-Reeuwijk 2018) 



Sport- en beweegvisie Kom in Beweging! - Sportakkoord gemeente Bodegraven-Reeuwijk 16 

Programmalijn 2. Goede accommodaties en beweegstimulerende omgeving 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk beschikt over een breed en divers areaal aan sport- en beweeg-

voorzieningen. De accommodaties kunnen intensiever en efficiënter benut worden door het vergroten 

van multifunctioneel gebruik. Dit kan gerealiseerd worden door optimalisering van de gebruiksroosters, 

door gebruik op daluren en door meer samenwerking van gebruikers. Ook kan gezocht naar nieuwe 

gebruiksmogelijkheden, al zal het daarvoor soms nodig zijn formele beperkingen op alternatief gebruik 

te verruimen.  

Buitensportaccommodaties zijn in de meeste gevallen niet toegankelijk buiten de reguliere 

gebruiksuren. Verenigingen staan open voor het maatschappelijk ontsluiten van hun accommodaties, 

maar vragen aandacht voor verantwoord beheer en programmering (bijv. in de vakantieperiodes). 

Samenwerking met scholen, kinderopvangorganisaties en de buurtsportcoaches ligt hierbij voor de 

hand. Aansluitend kan het gebruik van schoolpleinen als speelplek geoptimaliseerd worden (binnen 

en buiten schooltijden). 

 

 
 

De fysieke leefomgeving heeft positieve effecten op de gezondheid van inwoners: een aantrekkelijke 

en goed ingerichte leefomgeving stimuleert een gezonde leefstijl met voldoende beweging. Wie in een 

groene omgeving leeft, voelt zich gezonder en bezoekt minder vaak de huisarts. Sportief-recreatieve 

voorzieningen als wandel- en fietsroutes in de gemeente worden reeds intensief gebruikt. Een 

gezonde leefomgeving kan voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk helpen bij het laagdrempelig in 

beweging brengen van de groeiende groep individuele, niet gebonden sporters en bewegers 

(wandelen, hardlopen, fietsen), maar kan daarnaast een veel sterkere pijler worden in het lokale 

beleid rondom bijvoorbeeld eenzaamheid, overgewicht, gezondheidsachterstanden en het groeiende 

aantal zelfstandig wonende ouderen. Actieve betrokkenheid van de gemeentelijke beleidsafdeling 

openbare ruimte zal het mogelijk maken om dat beleid steviger te verankeren, rekening houdend met 

de samenstelling van wijken en de behoeften van de inwoners.  

Focus: 

➢ Zowel de bestaande sportaccommodaties als de fysieke leefomgeving bieden de komende jaren 

belangrijke randvoorwaarden voor nieuwe impulsen in het sport- en beweegbeleid in de 

gemeente. 

Speerpunten: 

➢ Vergroten multifunctioneel gebruik van voorzieningen voor sport- en bewegen (in kaart brengen 

bestaande voorzieningen) 

➢ Wegnemen van beperkingen voor alternatieve gebruiksmogelijkheden en vergroten van 

samenwerking met andere maatschappelijke partners 

➢ Vergroten van gebruik van voorzieningen buiten de reguliere gebruiksuren (open clubs) 

➢ Ondersteunen van sportaanbieders en beheerders bij het verduurzamen van sportaccommodaties 

➢ Vergroten van het beweegstimulerende en sportief-recreatieve karakter van de openbare ruimte 
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Programmalijn 3. Toegankelijk en zichtbaar sport- en beweegaanbod 

De basisinfrastructuur van de sport in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is sterk, maar de 

zichtbaarheid en toegankelijkheid van het aanbod verdienen een impuls. De meeste verenigingen en 

sportaanbieders voeren een wervings- en promotiebeleid, hebben goed functionerende websites en 

zoeken hun weg op social media.  

Een goed gebundeld gemeentelijk overzicht van al het sport- en beweegaanbod ontbreekt evenwel. 

De aanbieders van sport- en bewegen spreken de wens uit om te komen tot een gemeentelijk sport- 

en beweegplatform (website/app), waarin alle verenigingen en aanbieders hun activiteiten en kalender 

onder de aandacht kunnen brengen. Tevens kunnen de mogelijkheden voor sporten, bewegen en 

sportieve recreatie in de buitenruimte onder de aandacht worden gebracht (beweegroutes). 

Werving onder specifieke groepen inwoners die de weg naar het bestaande aanbod nog minder goed 

weten te vinden, kan worden geïntensiveerd.  

De inrichting van een gemeentelijk sportloket, bemand door de buurtsportcoaches, kan een 

aanspreekpunt bieden bij het bij elkaar brengen van ambities, hulpvragen en samenwerkings-

initiatieven. Het kan tevens een brug vormen naar de gemeentelijke contactpersonen op het gebied 

van sport en bewegen en naar andere beleidsterreinen binnen de gemeentelijke organisatie. Een 

dergelijk aanspreekpunt wordt op dit moment gemist. 

Focus: 

➢ Inzetten op promotie van het bestaande en nieuw sport- en beweegaanbod in Bodegraven-

Reeuwijk en op samenwerking, belangenbehartiging en deskundigheidbevordering voor alle sport- 

en beweegaanbieders in de gemeente. 

Speerpunten: 

➢ Gemeentelijk digitaal platform (website/app) voor sport- en bewegen voor alle inwoners 

➢ Inrichten van een lokaal sportloket voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

➢ Buurtsportcoaches richten zich nog sterker op faciliteren, ondersteunen en verbinden en minder 

op zelf uitvoeren van sport- en beweegactiviteiten 
 

B. De maatschappelijke waarde van sport en bewegen verzilveren 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil een ‘inclusieve samenleving’ zijn “die zo is ingericht dat 

iedereen met of zonder beperking overal aan mee kan doen in plaats van dat er allerlei aparte 

voorzieningen worden getroffen”18. Ook als het om meedoen aan sport en bewegen en een gezonde 

en vitale leefstijl gaat. De gemeente denkt hierbij aan “reguliere sportverenigingen waar iedereen op 

zijn/haar eigen niveau kan sporten”19. 

Een aantal inwoners ervaart evenwel nog een afstand of een drempel tot de verenigingen/organisaties 

en de activiteiten die zij bieden. Of haakt af op het moment dat activiteiten niet meer aansluiten bij 

(fysieke) mogelijkheden of levensfase. In de komende jaren wordt meer geïnvesteerd in het verlagen 

van drempels naar sport- en beweegdeelname en het innoveren van het aanbod van bestaande 

verenigingen en aanbieders. Voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is ‘samenredzaamheid’ daarbij 

de sleutel; er wordt sterk ingezet op samenwerking tussen sportaanbieders en maatschappelijke 

organisaties. 

 

Programmalijn 4. Gezonde leefstijl voor alle inwoners 

De sport- en beweegdeelname in Bodegraven-Reeuwijk is op een goed niveau en is vergelijkbaar met 

het beweeggedrag in de regio Hollands Midden20. Specifieke groepen blijven achter in beweeggedrag 

(jongeren 12+, volwassenen, ouderen en inwoners die drempels ervaren naar het bestaande aanbod), 

of hebben behoefte aan een andersoortig aanbod (bijv. individueel, recreatief, minder verplichtingen, 

andere lidmaatschapsvormen). 

 
18 Regionaal kader maatschappelijke zorg Midden- Holland 2017 - 2020 
19 Idem 
20 GGD - Kerncijfers gezondheid 2016; Kerncijfers volwassenen- en ouderenpeiling 2016, 2017 
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Welvaartsziekten als overgewicht en diabetes nemen ook in Bodegraven-Reeuwijk toe en een 

sterkere inzet op een actieve en gezonde leefstijl is gewenst. 

 

De gemeente wil het Nationaal Preventieakkoord benutten om sport- en bewegen nog sterker in te 

zetten binnen het gemeentelijk preventiebeleid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Motie Lokaal Preventieakkoord (december 2018) roept de gemeenteraad op tot een lokale inzet 

op het tegengaan van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht en vraagt om een integrale 

samenhangende aanpak, die resulteert in een lokaal Preventieakkoord, waarin wordt samengewerkt 

door lokale partners zoals sportclubs, horeca, scholen, supermarkten, GGD en de zorg21. Binnen sport 

en bewegen wordt de komende jaren specifieke aandacht besteed aan de drie thema’s van het 

Preventieakkoord: (tegengaan van roken, overgewicht/obesitas en alcoholgebruik). Sportaanbieders 

kunnen hierin een actieve rol oppakken door specifiek beleid te ontwikkelen op het gebied van roken 

en alcohol. Waar nodig zal de gemeente een handhavende rol spelen. 

 

Meer dan nu zal de samenwerking gezocht worden met de GGD en met andere organisaties die zich 

inzetten voor preventie, vitaliteit en gezondheid. De ontwikkeling van een gecoördineerde 

gemeentelijke aanpak van overgewicht en obesitas is wenselijk. Aansluiting bij een landelijke aanpak 

als JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) valt te overwegen, maar het is de vraag of deze aanpak 

voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk meerwaarde biedt; binnen de huidige aanpak door de 

buurtsportcoaches is al een aantal elementen van de JOGG-methode opgenomen. Programma’s van 

landelijke organisaties als de Hartstichting en het Voedingscentrum (gezonde voeding) bieden kansen 

om een gezonde en vitale leefstijl te bevorderen. 

Door het versterken van het beweegstimulerende karakter van de openbare ruimte kan tegemoet 

worden gekomen aan de sterk aanwezige wens om te sporten, te bewegen en te recreëren in de 

groene openbare ruimte. Hierbij is buitenspeelruimte voor kinderen een punt van bijzonder aandacht. 

Focus: 

➢ Het sterker benutten van sport en bewegen als manier om alle inwoners van Bodegraven-

Reeuwijk een gezonder, vitaler en gelukkiger leven te geven. Het benutten van de preventieve 

kracht van sport en bewegen staat daarbij centraal. 

 
21 Motie Lokaal Preventieakkoord Bodegraven-Reeuwijk (dec. 2018) 

“Een lokaal Preventieakkoord 
[kan] alleen succesvol zijn als 
zoveel mogelijk maatschappelijke 
partners zich er bij aansluiten en 
zich er aan binden”. 
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Speerpunten: 

➢ Ontwikkelen van preventiebeleid in de sport op grond van de drie pijlers van het nationaal 

Preventieakkoord: alcohol, roken en overgewicht ism. de sportaanbieders en de GGD Hollands 

Midden 

➢ Ontwikkelen van gecoördineerde gemeentelijke/regionale aanpak van overgewicht en obesitas 

➢ In samenwerking met de sportaanbieders en GGD Hollands Midden en de Hartstichting binnen de 

gemeente uitrollen van landelijke aanpakken als Rookvrije Generatie, Nix18 of DrinkWater. 

➢ Nader onderzoek naar beweeggedrag van niet-georganiseerde en anders-georganiseerde 

sporters (m.n. volwassenen en ouderen) 

➢ Optimaliseren van de beweegstimulerende omgeving in de gemeente (zie programmalijn 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staatssecretaris Paul Blokhuis ondertekent op 23 november 2018 het Nationaal Preventie Akkoord 

Programmalijn 5. Inclusieve sport: drempels weg 

De tijd is rijp voor het zodanig versterken van sportinfrastructuur dat meer mensen binnen de 

gemeente naar behoefte en op hun niveau kunnen sporten en bewegen. Hierbij geldt de breed 

gedragen overtuiging dat iedere inwoner van Bodegraven-Reeuwijk moet kunnen sporten en 

bewegen.  

Een sterk accent komt daarbij te liggen op het nog meer en gerichter in beweging brengen van 

mensen die dat nog niet (voldoende) doen; daarbij is speciale aandacht voor kwetsbare inwoners. Dit 

zijn mensen die een hogere drempel ervaren om fysiek of sociaal in beweging te komen. Het kan 

hierbij gaan om ouderen met chronische klachten of dementie en om mensen met overgewicht, een 

fysieke beperking of psychische klachten. Maar ook financiële drempels of een afstand tot de 

arbeidsmarkt kunnen sportbeoefening in de weg staan. Specifieke aandacht wordt besteed aan 

vluchtelingen met een verblijfsstatus. NB fysieke afstand en vervoer verdienen specifieke aandacht. 

In samenwerking met sportverenigingen en maatschappelijke organisaties in het sociaal domein (zorg 

en welzijn) wordt de komende jaren geïnvesteerd om drempels naar sport en bewegen weg te nemen. 

De uitdaging zal zijn om innovatieve matches tot stand te brengen tussen sport, de gemeente en haar 

maatschappelijke partners in het sociaal domein. 

Focus 

➢ Een sterk accent komt te liggen op het in beweging brengen van (kwetsbare) inwoners die dat nog 

niet (voldoende) doen, omdat zij drempels ervaren naar het reguliere sport- en beweegaanbod. 

Speciale aandacht gaat uit naar kwetsbare doelgroepen en naar preventie. 

Speerpunten 

➢ Netwerk/verbindingen tussen sportaanbieders en maatschappelijke organisaties in het sociaal 

domein actief uitbouwen en ‘matches’ tot stand brengen 

➢ Positioneren van de buurtsportcoach als verbinder/sportmakelaar 
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Programmalijn 6. Positief & veilig sporten en opgroeien 

De aanwezigheid van goed gekwalificeerde vakleerkrachten lichamelijke opvoeding in het 

bewegingsonderwijs (4-12 jaar) draagt bij aan een hoge sport- en beweegdeelname in deze 

leeftijdscategorie en zorgt er tegelijkertijd voor dat de jeugd in de gemeente zich motorisch goed 

ontwikkelt en een gezonde en actieve leefstijl als vanzelfsprekend gaat ervaren. Meer afstemming 

tussen de vakleerkrachten in de gemeente kan bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van het 

bewegingsonderwijs. NB De Tweede Kamer heeft begin februari 2020 met een meerderheid gestemd 

voor een verplicht minimum van 2 uur gymonderwijs per week binnen het basisonderwijs. De Kamer 

geeft scholen nog 3 jaar de tijd om deze wetswijziging daadwerkelijk door te voeren. Als het zo ver is 

kan de onderwijsinspectie scholen gaan afrekenen op deze urennorm. 

Het kennismakingsprogramma BRAVO, waarin voor het sport- en beweegaanbod wordt samen-

gewerkt door sportaanbieders en basisscholen, draagt bij aan de hoge sportdeelname onder de 

basisschooljeugd. Dit programma wordt voortgezet. De sportparticipatie van jeugd vanaf 12 jaar 

neemt evenwel af en sportverenigingen zien hun ledentallen vanaf deze leeftijdscategorie teruglopen. 

Naast de voortzetting van sportkennismaking via de basisschool is een accentverschuiving naar de 

jeugd vanaf 12 jaar wenselijk. 

Meer inzet op samenwerking met het voortgezet onderwijs kan verkend worden, waarbij een focus op 

jongeren met een afstand tot het reguliere sportaanbod, meestal in combinatie met een ongezonde 

leefstijl, centraal staat. Deze afwezigheid van scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk zelf vormt hierbij een belemmering. 

 

Sportverenigingen verdienen ondersteuning bij het ontwikkelen van activiteiten die zich richten op het 

behouden van de 12+-leeftijdscategorie (aangepast activiteitenaanbod, flankerende jeugdactiviteiten 

en jeugdvrijwilligerswerk). 

Om een inclusief sportklimaat te realiseren wordt aandacht besteed aan een veilig en positief 

sportklimaat. Aandachtspunten zijn hierbij de rol van ouders langs de lijn en anti-pestbeleid. De 

aanstelling van vertrouwenspersonen bij sport- en beweegaanbieders kan bijdragen aan een veilig 

klimaat voor iedereen. Maar ‘veilig’ betekent ook dat accommodaties ook veilig bereikbaar zijn 

(verlichting, overzicht, sociale controle). 

Focus 

➢ De inzet op jeugd wordt verbreed naar de leeftijdscategorie 12+ die op dit moment de 

verenigingssport de rug toekeert. Meer afstemming tussen de vakleerkrachten bewegings-

onderwijs kan bijdragen aan een gedeelde visie en daarmee aan de kwaliteit van het bewegings-

onderwijs. Een veilig en positief sportklimaat voor iedereen is een basisvoorwaarde voor inclusief 

sporten en bewegen. 

Speerpunten 

➢ Inzet op gezondheidsvoorlichting en -monitoring vanaf jonge leeftijd (via consultatiebureau, 

buitenschoolse opvang en basisonderwijs) 

➢ Meer focus op sport en beweegdeelname 12+ jeugd 

➢ Alle gymlessen door een vakleerkracht lichamelijke oefening 

➢ Vakleerkrachten bewegingsonderwijs in de gemeente gaan meer afstemmen en samenwerken 

➢ Inzetten op een positieve sportcultuur. Aandacht voor de rol van ouders langs de lijn en anti-

pestbeleid 

➢ Ondersteunen van verenigingen bij het realiseren van een positief en veilige sportklimaat 

➢ Verkenning vertrouwenspersonen bij de sportverenigingen 

 

In de Uitvoeringsagenda bij de sport- en beweegvisie worden de speerpunten binnen de 

programmalijnen concreet uitgewerkt.  
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6. Slot 

6.1 Van visie naar uitvoering 
 

Uitvoering 

Voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is ‘zelf- en samenredzaamheid’ de sleutel voor de uitvoering 

van het sportakkoord; er wordt sterk ingezet op samenwerking tussen sportaanbieders en 

maatschappelijke organisaties en op een faciliterende en ondersteunende rol daarbij voor de 

buurtsportcoaches van Sport & Welzijn en op de achtergrond de gemeente. De uitvoering van het 

sportakkoord is daarmee niet alleen afhankelijk van budget, maar meer nog van de ‘eigen kracht’ van 

organisaties en hun vrijwilligers, van de inzet van de buurtsportcoaches en van creatieve verbindingen 

en oplossingen. 

 

Klankbordgroep 

Tijdens het schrijven van de sport- en beweegvisie en de uitvoeringsagenda zijn de concepten van 

feedback voorzien door een klankbordgroep (samengesteld vanuit de inspiratiebijeenkomst op 

2 december 2019). Deze klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van 

sportverenigingen/sportaanbieders en maatschappelijke organisaties. De klankbordgroep wil ook een 

rol spelen bij de verdere concretisering en borging van de uitvoering van het sportakkoord. De 

klankbordgroep zal daartoe na ondertekening van het sportakkoord periodiek bijeenkomen. 

 

In de klankbordgroep zijn op dit moment de volgende verenigingen en organisaties vertegenwoordigd: 

• BZ&PC 

• ESTO 

• Reflex Reeuwijk 

• Sportschool Goederaad 

• Willibrord Miland 

• Welzijn onze Zorg 

• WMO Raad Bodegraven-Reeuwijk 

• Sport & Welzijn Bodegraven-Reeuwijk 

• Kerngroep Dementie-vriendelijke Gemeente 

 

De buurtsportcoach 

Voor het welslagen van het sportakkoord is de betrokkenheid van de buurtsportcoaches van Sport en 

Welzijn een randvoorwaarde. Zij stimuleren samenwerking, ondersteunen en faciliteren nieuwe 

initiatieven in sport en bewegen en helpen deze uitvoeren. De focus ligt daarbij op het wegnemen van 

drempels voor inwoners die een afstand ervaren tot het reguliere sport- en beweegaanbod. 

De buurtsportcoaches hebben enerzijds oog voor het promoten en versterken van het totale sport- en 

beweegaanbod in Bodegraven-Reeuwijk en zetten zich er tegelijkertijd voor in om samen met de 

sportaanbieders en maatschappelijke partners innovatieve ‘matches’ tot stand te brengen. Zij treden 

zo op als aanjager, verbinder en ondersteuner bij het vrijmaken van de zelfredzaamheid en ‘eigen 

kracht’ die in de samenleving aanwezig zijn. Waar nodig worden sportaanbieders door de 

buurtsportcoaches op weg geholpen bij het oplossen van problemen die hen in de weg staan of bij het 

vinden van passende scholing of advies. 

 

Het sportloket 

Het sportloket wordt gecoördineerd door de buurtsportcoaches van Sport en Welzijn en helpt hen in 

hun taak om inwoners, verenigingen en organisaties te informeren en ondersteunen op het gebied van 

sport en bewegen. Het loket biedt een aanspreekpunt voor het bij elkaar brengen van ambities, 

hulpvragen en samenwerkings-initiatieven, maar ook voor concrete vragen van inwoners. Het 

sportloket heeft de functie om het sport- en beweegaanbod beter zichtbaar te maken en om 

verbindingen te leggen tussen organisaties. Met als doel de drempel om te sporten en bewegen voor 

elke inwoner te verlagen. 

De buurtsportcoaches zijn bereikbaar op het fysieke sportloket in het Evertshuis en via spreekuren op 

andere locaties in de gemeente. De buurtsportcoaches blijven actief de dorpen en wijken ingaan om 

contact te leggen met inwoners, sportverenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties. 
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In aanvulling op het fysieke loket wordt een digitaal platform (website/app) ontwikkeld dat het sport- en 

beweegaanbod bundelt en nog beter op één plek zichtbaar en vindbaar maakt (bv. via een 

zoekfunctie, aanbod van proeflessen, schooltoernooien en een sportagenda). Deze website wordt 

gekoppeld aan de diverse beschikbare social media-kanalen. Naast deze digitale informatie blijven de 

buurtsportcoaches en de gemeente gebruik maken van individuele informatieoverdracht en van 

papieren informatie via flyers en posters. De reguliere mediakanalen (Kijk op Bodegraven-Reeuwijk, 

RTV Bodegraven, AD regionaal) blijven een belangrijke informatiebron over sport en bewegen en over 

de activiteiten van het sportloket. 

 

Uitvoeringsbudget en services 

Zodra het sportakkoord is ondertekend heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in 2020 en 2021 

recht op uitvoeringsbudget van het ministerie van VWS, dat kan worden ingezet om activiteiten te 

(co-)financieren. De besteding van dit budget (€ 20.000,- per jaar) vindt plaats in nauw overleg met de 

ondertekenaars en de klankbordgroep. 

Het uitvoeringsbudget is met name bedoeld om activiteiten mogelijk te maken die bijdragen aan de 

uitvoering van het sportakkoord en die een breed en collectief bereik hebben voor de betrokken 

verenigingen en organisaties. Gedacht kan worden aan scholing, opleiding of (ondersteuning bij) het 

tot stand brengen van nieuw aanbod voor nieuwe doelgroepen.  

 

Zodra het lokale sportakkoord is ondertekend is het werk van de sportformateur voltooid. Vanuit 

NOC*NSF en de sportbonden wordt echter vervolg-ondersteuning geboden door de adviseur lokale 

sport. Via deze adviseur kan in 2020 en 2021 door sportverenigingen kosteloos gebruik worden 

gemaakt van ondersteuning vanuit sportbonden. Voor de lokale sportaanbieders zijn ‘services’ 

beschikbaar waarmee behoeften of knelpunten van verenigingen kunnen worden aangepakt, bijv. 

door een scholing of een adviestraject. De adviseur lokale sport verkent hiertoe in nauwe afstemming 

met de buurtsportcoaches de behoeften van de sportaanbieders. 
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6.2 Conclusie 

De in deze sport- en beweegvisie voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk geformuleerde 

ontwikkelrichtingen en de daaraan gekoppelde programmalijnen zijn geschoeid op een nieuwe relatie 

tussen inwoners en overheid. Centraal staan de ‘eigen kracht’ en zelf- en samenredzaamheid van 

burgers en de verbinding en samenwerking tussen verenigingen, gemeente en maatschappelijke 

organisaties. Tegelijkertijd wordt erkend dat voor sommige inwoners de stap naar meedoen in sport en 

bewegen nog te groot is en dat specifieke stimulering of ondersteuning nodig is. Tegelijkertijd zijn er 

veel inwoners die graag individueel of ongeorganiseerd sport, bewegen en recreëren. 

 

Het doel van sport- en beweegvisie is om de eigen kracht van de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk 

te stimuleren en samen te brengen in innovatieve ‘matches’ tussen sport/bewegen, welzijn, zorg en 

onderwijs; met de buurtsportcoaches in een stimulerende, verbindende en ondersteunende sleutelrol. 

Daarnaast kunnen voorzieningen en de openbare ruimte nog sterker uitnodigen tot bewegen en 

sportieve recreatie (wandelen, hardlopen, fietsen). 

 

Het uiteindelijke doel is om een gemeente te zijn waar iedereen kan meedoen aan sport en bewegen 

en daarmee de positieve sociale- en gezondheidseffecten kan ervaren. 

 

Door het plezier van meedoen wordt zo vrijwel ongemerkt en spelenderwijs de bijzondere 

maatschappelijke bijdrage van sport en bewegen verzilverd; niet alleen voor die inwoners die 

zelfstandig de weg vinden naar het sport- en beweegaanbod, maar juist ook voor die inwoners die een 

duwtje in de rug nodig hebben. De grote bereidheid tot samenwerking en de bereidwilligheid naar 

draagkracht bij te dragen in Bodegraven-Reeuwijk zijn basisvoorwaarden voor het welslagen van deze 

visie. 

 

 

 
 

De deelnemers aan de inspiratiesessie van 2 december 2019 bij Rohda ‘76  
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7. Bronnen 

 

• Beter benutten van sport in het sociaal domein -Team Sportservice/DSP 2016 

• GGD - Eenzaamheid in Bodegraven-Reeuwijk 2012 & 2016 

• GGD - Gebiedsprofiel Bodegraven 2016 

• GGD - Gebiedsprofiel Reeuwijk 2016 

• GGD - Gebiedsprofiel Hollands Midden 

• GGD - Kerncijfers gezondheid 2016 

• GGD - Kerncijfers volwassenen- en ouderenpeiling 2016 en 2017 

• Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - Cijfers Dementie 2019 

• Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - Kom in Beweging (verslag) - 27 november 2018 

• Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - Kom in Beweging (verslag) - 4 december 2018 

• Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - Onderhoudsplan Leefomgeving 2017 

• Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - Raadsprogramma 2018-2022 Samen Duurzaam Gezond 2018 

• Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - Sport en bewegen verbindt Bodegraven-Reeuwijk 2018 

• Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - Startnotitie lokale aanpak beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang 2019 

• Kernwaarden, missie en visie sportaanbieders Bodegraven-Reeuwijk (oktober 2019) 

• Motie Lokaal Preventieakkoord Bodegraven-Reeuwijk (dec. 2018) 

• Moventem – Rapportage Recreatie en Toerisme gemeente Bodegraven-Reeuwijk (2019) 

• NOC*NSF – KISS-ledencijfers Bodegraven Reeuwijk 2018 

• NOC*NSF - Zo Sport Nederland 2018 

• Regionaal kader maatschappelijke zorg Midden-Holland 2017-2020 

• Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein 2015 

 

• www.allesoversport.nl  

• www.cbs.nl  

• www.eengezonderhollandsmidden.nl  

• www.gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl  

• www.ggdhm.nl  

• www.nocnsf.nl  

• www.rivm.nl  

• www.sportengemeenten.nl  

• www.volksgezondheidenzorg.info  

• www.waarstaatjegemeente.nl  
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8. Betrokken partijen 

 

Deze sport- en beweegvisie is tot stand gekomen met medewerking van: 

 

Sport en bewegen 

• Reflex Reeuwijk 

• Sportschool Goederaad 

• vv ESTO 

• VSTS 

• Heres 

• TV Slagvaardig 

• SC Reeuwijk 

• Rohda’76 

• Jeu de Boules-vereniging OSB 

• Hippisch Centrum Bodegraven 

• Popeye 

• BZ&PC 

• VCR 

• CKV Reeuwijk 

• RVC’33 

• BBS Bodegraven 

• Studio Viva Dans 

• Fysio on the Move 

• Keulen en Brusse Fysiotherapie 

• vv Bodegraven 

• AKV Vriendenschaar 

 

Maatschappelijk 

• Basisschool Willibrord Miland 

• Welzijn Onze Zorg 

• Koko Kinderopvang 

• SAM Welzijn 

• Kwintes 

• Centrum voor Jeugd en Gezin 

• GGD Hollands Midden 

• Plicare wijkverpleegkunde 

• Kerngroep Dementievriendelijke gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

• Vluchtelingenwerk Bodegraven 

• WMO Raad Bodegraven-Reeuwijk 

• Sociaal Team Bodegraven-Reeuwijk 

 

Overig 

• Uniek Sporten 

• NOC*NSF 

• Vereniging Sport & Gemeenten 

• Jeugdfonds Sport & Cultuur 

• JOGG 

• RTV Bodegraven 

• AD Groene Hart 

• Buurtsportcoaches en management Sport & Welzijn 

• Wethouders en beleidsadviseurs gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

 

Heel veel dank voor uw creativiteit en betrokkenheid!  
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9. Bijlage 

Kernwaarden, missie en visie sportaanbieders Bodegraven-Reeuwijk (oktober 2019) 
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