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THEMA 

INCLUSIEF SPORTEN EN BEWEGEN (ISB) 

 

A1 – Inclusief sporten mogelijk maken voor aangepast sporten binnen sport & beweegaanbieders 

 

1. Oprichten van een werkgroep ‘Inclusief Sporten’ met deelnemers uit verschillende sectoren en organisaties. 

Actie(s): 

o Vindplekken voor focusgroepen geïnventariseerd; 

o Vragenlijst (on- en offline) opgesteld en wordt binnenkort verzonden. 

 

 

A2 – Verenigingen toerusten om te gaan met diverse doelgroepen of sporten (meedoen) voor 

iedereen! 
 

1. Leden langer behouden voor de sportverenigingen. 

2. Deskundigheidsbevordering breed inzetten binnen organisaties. 

3. Ambassadeurs/aandacht functionarissen binnen de verenigingen die fungeren als aanpreekpunt en 

verbinder. 

Dit ambitieteam is nog niet samengekomen. Bewuste keuze door hoeveelheid ambitieteams en vooralsnog 

ontbreken van de vraag. 

 

 

A3 – Vergroten van het beweegaanbod voor specifieke doelgroepen in de gemeente Elburg. 

 

1. Hengelsportvereniging wil vissen met senioren die leven in een sociaal isolement. 

2. Gezamenlijk kijken naar het opstarten van ‘G-teams’ bij verenigingen. 

3. Inzetten van mensen met een uitkering vanuit de participatiewet als ondersteuning bij sportverenigingen/-

aanbieders. 

4. Structureel inzetten op ‘Bewegen in het water’ voor de leeftijdsgroep 16 tot 80 jaar. 

Actie(s): 

o Inventariseren van bestaand sport- en beweegaanbod voor focusgroepen (Excellijst); 

o Wens om in de Nationale Sportweek een activiteitenmiddag (oid.) te organiseren om aangepast aanbod 

kenbaar te maken. 
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AANDACHTSPUNTEN AMBITIE 

o Roep om digitaal platform om het bestaande en nieuw te ontwikkelen aanbod in beeld te brengen. 

Aansluiten bij het platform ‘Uniek Sporten’ kan, maar een sterke wens voor het inrichten van een lokaal 

platform. Platform moet breder zijn dan alleen aanbod presenteren.  

 

VOORSTEL AAN REGIEGROEP OM HIER UITVOERINGSBUDGET VOOR BESCHIKBAAR TE STELLEN – SPEERPUNT 2021 
 

o Ambitie 3 heeft een link met (een deel van) ambitie 1 uit het thema Vitale Sport- en Beweegaanbieders. 
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THEMA 

DUURZAME SPORTINFRASTRUCTUUR (DSI) 

 

A1 – Sportaccommodaties en onderwijslocaties zijn duurzaam, zowel qua gebruik als energie. 

 

1. Kennis delen en samen optrekken in het kader van efficiency; 

2. Duurzaamheidsscan afnemen op locaties; 

3. Kijken naar de mogelijkheden om gezamenlijk duurzaamheidsprojecten op te starten. 

Actie(s): 

o SV ’t Harde heeft een duurzaamheidsscan aangevraagd bij de KNVB (vanuit service ALS); 

o Inhoud en proces van duurzaamheidsscan kenbaar maken aan meer sportlocaties. 

 

 

A2 – Openbare ruimte wordt optimaal gebruikt en ingezet om te sporten en bewegen. 

 

1. Goed kijken naar de programmering bij het inrichten van sportaccommodaties, schoolpleinen en 

speeltuinen. 

2. Gezamenlijk gebruik van sportmaterialen en bijbehorende verantwoordelijkheid hiervoor nemen. 

Actie(s): 

o Gesprek met de verantwoordelijke voor de buitenruimte in de gemeente om wensen en mogelijkheden te 

bespreken; 

o Onderzoeken van (financiële) mogelijkheden om de buitenspeelapp ‘Pleintje’ in Elburg te introduceren. 

 

VOORSTEL AAN REGIEGROEP OM HIER UITVOERINGSBUDGET VOOR BESCHIKBAAR TE STELLEN – SPEERPUNT 2021 

 

 

A3 – Organiseren van vervoer voor specifieke doelgroepen naar sport- en beweegaanbieders 
 

1. Inventariseren welke mogelijkheden er zijn om vervoer voor specifieke doelgroepen mogelijk te 

maken. 

Na overleg tussen de spelers in deze ambitie is besloten deze ambitie tijdelijk te parkeren. De omstandigheden 

hebben de noodzaak voor deze ambitie/actie opgeheven. De vraag is nog wel uitgezet bij het initiatief ‘Doornspijk 

Pakt Aan!’. 
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AANDACHTSPUNTEN AMBITIE 

o Het grootschalig uitvoeren van duurzaamheidsscans bij sportverenigingen met een eigen locatie (in beheer) 

is noodzakelijk om van ambitie 1 een succes te maken.  

 

CALL TO ACTION AAN SPORTVERENIGINGEN MET EIGEN ACCOMMODATIE – NIEUWSUPDATE MAART 2021 
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THEMA 

VITALE SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS (VSA) 

 

A1 – Integrale samenwerking tussen sport en bewegen in het sociaal domein. 

1. Ondersteuningstraject om door te ontwikkelen naar een open club en vitaal sportpark; 

2. Er wordt een naschools sport- en beweegaanbod ontwikkeld, waarbij partners elkaar versterken in het 

aanbod; 

3. Sportaanbod creëren voor de focusgroep senioren. 

Dit is ambitieteam met veel spelers, tegelijkertijd heeft het veel raakvlakken/dubbellingen met andere ambities. 

Besloten is om de actie gericht op ‘open club/vitaal sportpark’ los te koppelen, omdat dit al op een andere ‘plek’ 

in de gemeente wordt opgepakt.  

Actie(s): 

o Contact opnemen met BSO’s in de gemeente om de behoefte voor beweegprogrammering te peilen. 

 

 

A2 – Stimuleren van een gezonde leefstijl (kwetsbare inwoners). 

 

1. Inzetten op bewustwording van voordelen gezond leven bij inwonersgroepen voor wie dit niet 

vanzelfsprekend is. 

Actie(s): 

o Opstellen vragenlijst voor het eigen netwerk. Vragenlijst is gericht op het in beeld krijgen van factoren die 

helpen om te starten gezonder te leven. 

 

 

AANDACHTSPUNTEN AMBITIE 

o Ambitie 1 heeft veel overeenkomsten met andere ambities. Zowel actie 2 als actie 3 worden ook elders in 

het akkoord opgepakt. Actie 2 in thema VIB – ambitie 2 en Actie 3 in thema ISB – ambitie 3.  

 

o Roep om digitaal platform tbv. sportprogrammering.  
 

VOORSTEL AAN REGIEGROEP OM HIER UITVOERINGSBUDGET VOOR BESCHIKBAAR TE STELLEN – SPEERPUNT 2021 
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THEMA 

VAARDIG IN BEWEGEN (VIB) 

 

A1 – Gezonde leefstijl creëren bij jeugd en jongeren (JOGG) 

1. Positieve aandacht voor en inzet creëren op een gezonde leefstijl bij jeugd en jongeren in de gemeente 

Elburg. 

Actie(s): 

o Inventarisatie netwerkpartners/interventies ohgv. een gezonde leefstijl; 

o Aansluiten bij bestaande initiatieven vanuit JOGG Elburg, bv. campagne Gezond Tussend’ooren. 

 

 

A2 – Laagdrempelige manier van kennismaken met sport- en beweegaanbod in de gemeente Elburg 

(gericht op jeugd). 

 

1. Via sportwijzer of een sportkalender, maandelijks verschillende sporten aanbieden. 

Actie(s): 

o Digitaal verzamelen van wensen en behoeften tav. ambitie. Ondanks herhaaldelijk verzoek kartrekker, 

hebben slechts enkele spelers een bijdrage geleverd. 

 

 

A3 – Jeugd en jongeren behouden binnen sportverenigingen. 

 

1. Ouders meer betrekken bij de vereniging; 

2. Mogelijkheden inventariseren voor E-sporten; 

3. Aanbod creëren zonder een wedstrijdelement; 

4. Hackathon organiseren met VO-leerlingen voor behoefte peiling; 

5. Vergroten van sportdeelname voor jongeren van 12 tm 16 jaar. 

Actie(s): 

o Onderzoek uitgevoerd onder jongeren van 12 tm 18 jaar (1200 leerlingen); 

o Uitkomsten uitgewerkt in een CONCEPT factsheet; 

o Voortgang van de ambitie moet nog worden bepaald. 
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A4 – Beweegontwikkeling van kinderen monitoren om beweegaanbod aan te passen. 

 

1. Uitvoeren van pilot MQ-scan. 

Actie(s): 

o Uitvoeren 1ste en 2e test; 

o Onderzoek naar andere testvarianten. 

 

 

A5 – Versterken van sport- en beweegaanbieders met het onderwijs 

 

1. Vraag en aanbod tussen sportverenigingen en het onderwijs bij elkaar brengen (online); 

2. Sportoriëntatielessen tussen sportvereniging en onderwijs opzetten. 

Actie(s): 

o Opstarten van een digitaal platform om vraag en aanbod te matchen.  

 

VOORSTEL AAN REGIEGROEP OM HIER UITVOERINGSBUDGET VOOR BESCHIKBAAR TE STELLEN – SPEERPUNT 2021 

 

 

AANDACHTSPUNTEN AMBITIE 

o Ambitie 2 heeft veel raakvlakken met andere ambities. Voor het behoud van de energie bij spelers is het 

goed deze op termijn te fuseren. De wens om te komen tot een sportwijzer leeft ook bij andere ambities. 

 

o Roep om een digitaal platform voor presenteren aanbod en matchen vraag en aanbod. 

 
VOORSTEL AAN REGIEGROEP OM AAN BEIDE AANDACHTSPUNTEN UITVOERINGSBUDGET BESCHIKBAAR TE STELLEN – SPEERPUNT 2021 
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