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INLEIDING 
 

Voor u ligt de Uitvoeringsagenda behorende bij de sport- en beweegvisie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In deze agenda worden de 

programmalijnen en speerpunten van de visie uitgewerkt in concrete uitvoeringsacties, waarbij meetbare resultaatindicatoren worden 

opgenomen. Voorts worden voor de activiteiten trekkers benoemd en wordt een einddatum gesteld, waarom de beoogde resultaten 

gerealiseerd zijn. 

De Uitvoeringsagenda is tot stand gekomen in samenspraak met een groot aantal werkveldpartijen, die in het voortraject vanaf april 2019 

geconsulteerd zijn. De inspiratiesessie van 2 december 2019 heeft heel voorts veel concrete ambities en ideeën opgeleverd en daarnaast zijn 

wensen en knelpunten geformuleerd die soms deze ambities nog in de weg staan.  

Een klankbordgroep vanuit het werkveld (sport, zorg, welzijn en onderwijs) leest in het vervolgtraject mee en levert tegelijkertijd een bijdrage 

aan het concretiseren van de Uitvoeringsagenda en de samenwerkingen die daarvoor gewenst zijn. 

 

De buurtsportcoaches van Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk worden in de agenda alleen benoemd bij acties waarin zij een primaire of 

trekkende rol hebben, maar zij spelen in de uitvoering van deze agenda een cruciale rol. Nog sterker dan zij op dit moment al doen kunnen zij 

werkveldpartijen aan elkaar verbinden en ondersteunen bij de uitvoering van dit actieplan. De inrichting van een zichtbaar aanspreekpunt (het 

sportloket) en het benoemen van contactpersonen voor sportaanbieders en maatschappelijke partners (verenigingsadviseur en sportmakelaar) 

kan de herkenbaarheid en vindbaarheid van de buurtsportcoaches, en daarmee de effectiviteit, aanzienlijk vergroten.  
 

Leeswijzer 

De blauw gemarkeerde/gearceerde projecten in deze uitvoeringsagenda zijn de speerpunten voor 2020 en 2021. Bij deze activiteiten/projecten 

zijn al concrete trekkers/betrokkenen naar voren getreden en is een einddatum benoemd. De overige actiepunten worden in samenspraak met 

werkveldpartners nader geconcretiseerd en voorzien van trekkers en een planning. Dit betreft een continu proces.  

De volgende 12 speerpunten zijn op dit moment uitgewerkt in de uitvoeringsagenda: 

 

1. Vrijwilligersbeleid sportverenigingen 

2. Sportcafé/sportplatform 

3. Open sportparken 

4. Creëren beweegroutes 

5. Speelruimte kinderen 

6. Sportloket 

7. Digitaal platform 

8. Sportkennismaking 

9. Jongeren 12+ 

10. Volwassenen/55+ (verkennen beweegbehoefte) 

11. Gezond sportklimaat (alcoholgebruik) 

12. Bewegen op Recept 

13. Beschermd Wonen & Bewegen 

14. Goed bewegingsonderwijs op alle basisscholen 



 

A. De basis van sport en bewegen versterken  
De bestaande basis (het aanbod van de verenigingen en de voorzieningen) blijven versterken, zodat elke inwoner van Bodegraven-Reeuwijk 
een leven lang kan sporten en bewegen, binnen een vereniging of in anders-georganiseerd verband (b.v. sportschool, onderwijs of 
fysiotherapie). 
 
 

1. Vitale verenigingen en sportaanbieders 
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. 
 

Activiteit Beoogde partners Resultaatindicator Planning 

Landelijke ondersteuning benutten 

• Aanbod landelijke sportorganisaties 
communiceren 
(Nieuwsbrief/Website Sportloket) 

• Aanbieden gezamenlijke cursussen 
voor verenigingen 
(sporttakoverstijgend) 

• Sportverenigingen 

• Sportloket/buurtsportcoaches 

• Sportbonden 

• Adviseur lokale sport (NOC*NSF) 

Deskundigheidsbevordering  

Vrijwilligersbeleid 

• Werving en behoud 

• Beleid en verankering 

• Sportverenigingen 

• Meer vrijwilligers in kortere tijd 

• Buurtsportcoaches 

• SAM  

• 8 verenigingen hebben een 
traject doorlopen en tenminste 6 
hebben hun gestelde 
wervingsdoel behaald 

Jun. 2021 

Versterken samenwerking met 
zorgverleners 

• Kinderen, volwassenen en ouderen 
‘met afstand’ tot regulier 
beweegaanbod toeleiden naar 
verenigingen 

• Verbreden ledenbestand 

• Sportverenigingen 

• Zorgaanbieders 

• Fysiotherapeuten 

Samenwerking sport en zorg  

Stimuleren samenwerking tussen 
sportverenigingen en 
sportscholen/fitness 

• Arrangementen/combi-kaarten 

• Sportverenigingen 

• Sportscholen 

• Fitness 

Samenwerking sportvereniging en 
anders-georganiseerde sport 
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• Lenigheid en kracht 

• Conditietraining  

• Blessurepreventie 

• Bootcamp 

• Wandel/loopgroepen 

Versterken samenwerking 
verenigingen en BSO 

• Kennismaking 

• Clinics 

• Koppeling naar ouderenzorg 
(Reehorst-Koko) 

• Sportverenigingen 

• BSO 

• Ouderenzorg 

Samenwerking verenigingen en 
buitenschoolse kinderopvang (BSO) 

 

• Jaarlijks sportcafé/sportplatform • Sportaanbieders 

• Maatschappelijke organisaties  

• Scholen/bewegingsonderwijs 

• Buurtsportcoaches 

• Gemeente 

• Klankbordgroep 

Vergroten samenwerking in sport- 
en bewegen 

Dec. 2020 

Voortzetten van sportkennismaking 
jeugd en beweegstimulering 

• BRAVO 

• Vroegtijdige voorlichting via 
consultatiebureau 

• Evertshuis 

• Scholen 

• CJG 

Vergroten van kennis en belang van 
het bestaande sport en 
beweegaanbod 
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2. Goede accommodaties en een beweegstimulerende omgeving 
Zowel de bestaande verenigingsaccommodaties als de fysieke leefomgeving zijn jaren belangrijke randvoorwaarden voor nieuwe impulsen in 
het sport- en beweegbeleid in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Bestaande voorzieningen kunnen intensiever benut worden en de openbare 
ruimte kan meer stimuleren tot bewegen; juist ook voor sporters die individueel of in anders-georganiseerd willen sporten en bewegen (b.v. 
wandelen, fietsen, bootcamp of sportieve waterrecreatie). 
 

Activiteit Beoogde partners Resultaatindicator Planning 

Stimuleren multifunctioneel gebruik 
sportaccommodaties 

• In kaart brengen bestaande voorzieningen 

• Toegankelijkheid/beheer buiten 
verenigingsuren (hekken vaker open) 

• Programmering nieuw sport- en 
beweegaanbod (nieuwe 
doelgroepen/leden) 

• Wegnemen beperkingen op niet-sportief 
gebruik 

• Gymles op de verenigingsaccommodatie 

• Multifunctioneel gebruik gymzalen 

• Sportverenigingen 

• Gemeente 

• Sport & Welzijn 

• Scholen/gymzalen 

• Beweegbox 

• SkillsGarden 

Optimaliseren multifunctioneel 
gebruik sportaccommodaties 

 

Open sportparken 

• Hekken vaker open 

• Beheer/programmering 

• Gemeente 

• Sportverenigingen 

• Sport en Welzijn 

• BOA’s/wijkagenten 

• Buurtorganisaties  
(De Zon, Loose End) 

• Ferm Werk 

• SAM 

• Vluchtelingenwerk 

•  

• 3 verenigingen hebben hun 
accommodatie toegankelijk 
gemaakt 

Dec. 2021 

Combinatie van functies binnen overig 
maatschappelijk vastgoed 

• Cultuur, welzijn, sport, bewegen 
combineren 

• Gemeente 

• Welzijn 

• Evertshuis 

• Huis van Alles 

Combineren functies binnen 
maatschappelijke 
voorzieningen 
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Creëren van beweegroutes 

• Behoeftenverkenning inwoners en 
gebruikersgroepen 

• Verkenning Beweegroute(s) 

• Verkenning Beweegtuinen 
volwassenen/ouderen 

• Knelpunten-inventarisatie 

• Buurtsportcoaches 

• Gemeente (OR en sociaal domein) 

• Sportaanbieders 

• Sportverenigingen 

• Wijkteams/bewonerspanel 

• GGD 

• Fysiotherapeuten 

• Behoeftenpeiling via  
Inwonerpanel 

• 3 beweegroutes 
beschikbaar in de 
gemeente 

Dec. 2021 

Speelruimte kinderen 

• Vergroten buitenspeelruimte 

• Inrichting en toegankelijkheid 
schoolpleinen 

• Gemeente 

• Scholen 

• Cruyff Foundation (Schoolplein14 
Cruyff Courts) 

• Buurtsportcoaches 

• Team OR 

• 1 Schoolplein 14 

• 1 Cruyff Court 

Jun 2021 
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3. Toegankelijk & zichtbaar sport- en beweegaanbod 
Inzet op promotie van het bestaande en nieuw sport- en beweegaanbod in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk met als doel het vergroten van 
de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van het sportaanbod voor alle inwoners. 

 
 

Activiteit Beoogde partners Resultaatindicator Planning 

Sportloket inrichten en promoten 

• Aanspreekpunt 

• Matches maken/verbindingen leggen 

• Promotie sport- en bewegen 

• Sport & Welzijn 

• Buurtsportcoaches 

• Sportloket 
operationeel 

Dec. 2020 

Website/digitaal platform 

• Verenigingsaanbod en contactgegevens 

• Proeflessen/kennismaking/strippenkaart 

• Flyers specifieke doelgroepen of levensfases 

• Sport(evenementen)agenda 

• Schoolsportkalender 

• Sportaanbieders 

• Buurtsportcoaches 

• Website/app-ontwikkelaar 

• Website/app 
operationeel 

Dec. 2020 

Versterken samenwerking sport, 
buurtsportcoaches en jongerenwerk 

• Jongerenwerk 

• Buurtsportcoaches 

• Gemeente 

Bereik sport- en 
bewegen voor jongeren 
vergroten 

 

Kennismaking sportaanbod 

• Ontwikkelen snuffelstage 

• Strippenkaart 

• Sportaanbieders 

• Buurtsportcoaches 

• Loose End, De Zon 

• Snuffelpakket bij 
tenminste 10 
sportaanbieders 

Jun. 2021 

Kennismaking sport- beweegaanbod voor nieuwe 
inwoners 

• Welkomstpakket gemeente 

• Kennismakingsaanbod verenigingen 

• Gemeente 

• Sportaanbieders 

• Vluchtelingenwerk 

Promotie sport en 
bewegen 
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B.  De maatschappelijke waarde van sport en bewegen verzilveren 
Stimuleren van een gezonde leefstijl en een positief sport- en beweegklimaat. Wegnemen van drempels voor hen die de weg naar sport- en 
beweegaanbod nog niet of onvoldoende weten te vinden. 
 

4. Een gezonde leefstijl voor alle inwoners 
Focus op het inzetten van sport en bewegen als manier om alle inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een gezonder, vitaler en 
gelukkiger leven te geven. 

Activiteit Beoogde partners Resultaatindicator Planning 

Jongeren 12+ 

• Betrekken van jongeren bij ontwikkelen 
vraaggericht sport/beweegaanbod 

• Sportaanbieders 

• Buurtsportcoaches 

• Jongerenwerk/De Zon 

• Voortgezet Onderwijs 

• Jongerenpanel 

• 3 nieuwe 
activiteiten 

Jun. 2021 

Volwassenen/ouderen 55+ en 70+ 

• Nader verkennen van het sportief-recreatief 
beweeggedrag en beweegbehoeften 

• Pilot in wijk Noord 

• Gemeente 

• Buurtsportcoaches 

• Sportverenigingen 

• Commerciële sportaanbieders 

• Enquête via 
Inwonerpanel 

Sep. 2021 

Gezonde voeding en sport 

• Gezonde sportkantine 
• Sportverenigingen 

• Buurtsportcoach 

• GGD 

• Team-Fit 

• Winkeliers 

• Sporthoeve 

Gezonde 
sportvereniging 

 

Gezond sportklimaat 

• Rookvrije sportvereniging 
• Sportverenigingen 

• Gemeente 

• GGD 

• Rookvrije Generatie 

Campagne   

Gezond sportklimaat 

• Alcoholbeleid sportverenigingen 
• Sportverenigingen 

• Gemeente 

• GGD 

• Breiderstichting 

• Nix18 

• BOB-campagne 

• Huisartsen 

• Campagne 

• 3 verenigingen met 
alcoholslot op 
jeugdsport-tijden 

Jun. 2021 
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Voorlichting ouders jongste jeugd • Consultatiebureau 

• CJG 

• GGD 

• BSO 

• Buurtsportcoaches 

• DrinkWater 

Voorlichting sport en 
bewegen 

 

Gecoördineerde aanpak overgewicht en obesitas 

• Ontwikkelen aanpak 
• Buurtsportcoaches 

• Fysiotherapeuten 

• GGD 

• Gemeente 

• Sport- en beweegaanbieders 

Gezonde leefstijl  

 

 

5. Inclusief sporten en bewegen: drempels weg  
Een sterk accent komt te liggen op het in beweging brengen van (kwetsbare) inwoners die dat nog niet (voldoende) doen, omdat zij drempels 
(sociaal, fysiek, financieel) ervaren naar het reguliere sport- en beweegaanbod. Speciale aandacht gaat uit naar de preventieve kracht van 
bewegen. 

 

Activiteit Beoogde partners Resultaatindicator Planning 

Sportmaatjes 

• Verbreden sportkennismaking met sportmaatje 
• SAM Welzijn 

• Welzijn Onze Zorg 

Samen sporten  

Wegnemen financiële drempels 

• Optimaliseren inzet Ondersteuningsfonds 

• Verkenning Jeugdfonds Sport & Cultuur 

• Verkenning Volwassenenfonds 

• Gemeente 

• Sportverenigingen 

Vergroten deelname  

Vergroten deelname van ouderen in 
sportvereniging 

• Promotie en inzet nieuwe vormen van aanbod 

•  

 55+ sport  

Verbreden bestaande initiatieven 

• Vergroten samenwerking met zorgaanbieders 
• Welzijn Onze Zorg 

• De Reehorst 

• Rijngaarde 

• Huis van Alles 

55+ sport  
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Doorontwikkelen aanbod voor mensen ‘met 
afstand’ tot het reguliere sport en beweegaanbod 

• Afstand tot de arbeidsmarkt 
 

• Ferm Werk 

• Sociaal Team 

Realiseren 
uitvoeringsplan 

 

Doorontwikkelen Bewegen op Recept • Gemeente (Sociaal Team) 

• Welzijnscoaches 

• Sport- en beweegaanbieders 

• Buurtsportcoaches 

• Huisartsen 

• Verdubbeling 
doorverwijzingen 

Jun. 2021 

Doorontwikkelen aanbod voor mensen vanuit 
‘Beschermd wonen’/inclusieve samenleving 

• Kwintes 

• Gemeente 

• Sport- en beweegaanbieders 

• Structurele 
verbindingen 
leggen 

Dec. 2020 

Ouderen met een zorgindicatie 

• Inwoners met dementie 

• Chronisch zieken 

• Eenzaamheid en depressie 

• Sociaal Team 

• Zorginstellingen  

• St. Alzheimer 

• Kerngroep dementie 

• Sportaanbieders 

Realiseren 
uitvoeringsplan 

 

Sportdeelname mensen met een beperking 

• Lichamelijke handicap 

• Verstandelijke handicap 

• Ipse de Bruggen 

• Siloah 

• Sportverenigingen 

• Sportaanbieders 

• Uniek Sporten/Grenzeloos Actief 

• Team Sportservice 

• Buurtsportcoach 

Realiseren 
uitvoeringsplan 

 

Sportdeelname vluchtelingen/statushouders 
 

• Vluchtelingenwerk 

• COA 

• Sportverenigingen 

• Buurtsportcoach 

Realiseren 
uitvoeringsplan 
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6. Positief & veilig sporten en opgroeien 
De inzet op jeugd wordt verbreed naar de leeftijdscategorie 12+ die op dit moment de (verenigings)sport de rug toekeert. Er wordt een 
sportklimaat gecreëerd waarin iedereen zich thuis en veilig voelt. 

 
 

Activiteit Beoogde partners Resultaatindicator Planning 

Behouden van sport/beweeguitval 12+ 

• Vernieuwen aanbod (urban sports, fitness, 
dans, freerunning, skaten, boarden) 

• Jongeren vrijwilligerswerk 

• Sportaanbieders 

• Buurtsportcoaches 

• Jongerenwerk 

• WhoZnext 

Behoud 12+  

Goed bewegingsonderwijs op alle basisscholen 

• Intervisie/deskundigheidsbevordering 
(vak)leerkrachten 

• Monitoring motorische ontwikkeling 

• Scholen 

• Vakleerkrachten 

• Buurtsportcoaches 

• MQ-scan 

• Intervisie-overleg 
vakleerkrachten 

• Introductie 
monitoringtool 

Sep. 2021 

Sportotheek 

• Uitleen sportmiddelen 
• Sportloket 

• Buurtsportcoaches 

• Scholen 

Beschikbaarheid 
sportmiddelen 

 

Stimuleren en leren vaardig bewegen • Gymnastiekverenigingen 

• Sportscholen/judoverenigingen 

• Scholen 

• Nijntje Beweegdiploma 

Vaardig in bewegen  
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Samenstelling klankbordgroep 
 

• BZ&PC      Karin Heemskerk 

• vv ESTO      Martijn Verlaan 

• Reflex Reeuwijk     Mirelle Vermeulen 

• Sportschool Goederaad    Eric Zwaan 

• Kerngroep Dementie-vriendelijke gemeente Arie Groot 

• Willibrord Miland     Jennifer den Besten 

• Willibrord Miland     Ria Haakman 

• Welzijn onze Zorg     Marlies Schlingmann 

• WMO Raad     Nemma Koelewijn 

• WMO Raad     Anne Koster 

• Sport & Welzijn Bodegraven-Reeuwijk  Piet Kruit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De visie en het uitvoeringsprogramma ‘Kom in Beweging’ zijn opgesteld ism.Team Sportservice 
 


