Noordenveld samen gezond in beweging

SPORT- EN PREVENTIEAKKOORD
NOORDENVELD

INHOUD

In dit akkoord zijn foto’s gebruikt van:
• Roda Fotografie
• Uitgeverij Media Totaal Noord
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Van een Nationaal Sportakkoord en Nationaal Preventieakkoord
naar een Sport- en Preventieakkoord in Noordenveld.

Huidige situatie, hoe staan sport, bewegen en gezondheid er voor in
Noordenveld. Waar zitten de sterke punten, waar de uitdagingen?

Vanuit een gedeelde visie op sport, bewegen en preventie in
Noordenveld naar lange termijn ambities en concrete acties voor nu.

Hoe gaat de uitvoering van het sport- en preventieakkoord
vormgegeven worden? Organisatie, borging, monitoring en financiën.
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NATIONAAL SPORTAKKOORD

“Het Nationaal
Sportakkoord moet
van het papier af, het
moet de regio in, het
moet mensen in
beweging gaan
zetten.”
Bruno Bruins
Minister van Sport

‘Sport verenigt Nederland’

Zes ambities

Op 29 juni 2018 werd het eerste Nationale
Sportakkoord ondertekend door minister Bruins
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het
NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten.
Het akkoord kwam tot stand nadat honderden
sportorganisaties en andere belanghebbenden
hadden meegedacht over de toekomst van de
sport in Nederland. Deze nieuwe vorm van
samenwerken tussen overheid en sport was
landelijk gezien een unieke stap voorwaarts.

Er zijn zes ambities geformuleerd in het
Nationaal Sportakkoord:
1. Inclusief sport en bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Vaardig in bewegen
6. Topsport die inspireert

De visie achter het akkoord is gericht op
samenwerken, verbinden en versterken van wat al
goed is. De kloof tussen beleid en praktijk moet
kleiner worden om daadwerkelijk het verschil te
kunnen maken.

Om daadwerkelijk tot impact in de sportpraktijk te
komen wordt heel Nederland uitgenodigd om een
lokaal sportakkoord op te stellen. Een brede
coalitie aan lokale partijen die samen nadenkt
over wat er lokaal nodig is om een volgende stap
te maken.

NATIONAAL PREVENTIEAKKOORD
“Onze samenleving
lijkt er klaar voor. Dit
maakt het mogelijk
om naast ‘zachte’
maatregelen door
mensen te verleiden
en makkelijke keuzes
te bieden, ook
‘hardere’ maatregelen
te nemen van
geboden en verboden.
Met die combinatie
zijn er echt stappen te
maken.”

‘Een gezonder Nederland’

Gezamenlijke ambities in 2040

Vrij snel na het Nationaal Sportakkoord werd in
November 2018 ook het Nationaal
Preventieakkoord ondertekend. Met 35.000 doden
per jaar zijn roken, problematisch alcoholgebruik
en overgewicht verreweg de grootste veroorzaker
van ziektelast in Nederland. De 9 miljard euro aan
zorguitgaven per jaar wordt bijna onbetaalbaar.
Tijd om juist meer te gaan investeren in preventie,
voorkomen is beter dan genezen.

1. In 2040 rookt minder dan 5% van de inwoners
van Nederland van 18 jaar en ouder en 0%
van de jongeren en zwangere vrouwen.
2. De momenteel stijgende percentages van
jeugdigen en volwassenen met overgewicht en
obesitas te laten dalen door in te zetten op
gezonde voeding, sport en bewegen en een
gezonde omgeving.
3. Geen alcoholgebruik tijdens de zwangerschap
(van 9% > 4%) en onder de 18 jaar (van 45%
> 25%) en minder overmatig en zwaar
alcoholgebruik (van 9% > 5%).

Mensen, jong en oud, worden gestimuleerd om
gezonde keuzes te maken. Preventie staat op het
netvlies van zorgprofessionals. Een gezonde
leefstijl staat voorop. Het doel is dat mensen
worden niet langer ziek(er) worden door stress
van opeengestapelde problemen of depressieve
klachten.

Om deze ambities te halen is een krachtige lokale
samenwerking tussen gemeenten, bedrijfsleven,
zorg, welzijn en onderwijs noodzakelijk.

LOKALE AANPAK NOORDENVELD
Analyse huidig beleid

Thema bepaling

Eerste ronde individuele
gesprekken

Tweede ronde individuele
gesprekken

Eerste projecten van start

Startfoto in beeld

Ontwerpbijeenkomst
- Holthuizen (20/02)

Verdieping op het thema
preventie

JUNI 2019

NOV 2019

FEBRUARI 2020

Plan van Aanpak

Startbijeenkomsten:

Verzamelen lokale
beleidsdocumenten

- Norg (13/11)

Stakeholders in kaart

- Peize (20/11)

- Roden (19/11)

Start kopgroep

NOV 2020

MEI 2021

Verdieping op
verschillende thema’s

Definitief Sport- en
Preventieakkoord

Optekenen sportakkoord

Feestelijke opening zodra
dit weer mogelijk is

Digitale ondertekening
door partners
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68,4% 63,0%
Noordenveld

Nederland

OVERGEWICHT

51,1% 48,9%
Noordenveld
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Noordenvelders zijn sportief en bewegen veel.
Gezonde leefstijl vraagt aandacht in Noordenveld.
Noordenveld kent een actieve sportgemeenschap. Het clublidmaatschap ligt boven die van het toch al sportieve Drenthe. Het
aantal niet-sporters is relatief laag. En ook wordt in grote mate de
beweegnorm gehaald. De levensverwachting is in Noordenveld zelfs
boven het gemiddelde.
Toch is meer aandacht voor een gezonde leefstijl nodig. Bekend is dat
mensen met een hogere sociaal-economische-status gemiddeld
gezonder leven en meer participeren in sport en bewegen. In
Noordenveld zijn de statusverschillen tussen de verschillende kernen
vrij groot. Er zijn doelgroepen die achter blijven qua sport, bewegen en
gezondheid. Overgewicht is in de gemeente hoger dan gemiddeld.
Zelfs de hoeveelheid kinderen met (ernstig) overgewicht ligt op
bepaalde plaatsen in de gemeente boven de 20%.

INFRASTRUCTUUR
BINNENSPORT
BUITENSPORT
OPENBARE RUIMTE
In 2019 liet de gemeente
Noordenveld in aanloop naar
het strategisch
accommodatieplan een
capaciteitsonderzoek uitvoeren
door het Mulier Instituut. Dit
onderzoek kreeg de titel ‘ruimte
voor sport in Noordenveld’ mee.
De belangrijkste uitkomsten op
het gebied van accommodatie
en ruimte worden hier
samengevat.

BINNENSPORT
4 sporthallen, 11 gymzalen
Per 25.000 inwoners:
- Sporthallen 3,2 (2,3 NL)
- Gymzalen 8,8 (6,3 NL)

BUITENSPORT
2 hockeyvelden, 4 korfbalvelden,
21 voetbalvelden, 23 tennisbanen
Behoefte aan kunstgrasvelden
en padelbanen door
groeiende vraag.

OPENBARE RUIMTE
Noordenveld kent een
beweegvriendelijke omgeving. De
populariteit van sporten en
bewegen in deze ruimte neemt dan
ook toe. Onderwijs en verenigingen
maken nog relatief weinig gebruik
van de kansen die
deze ruimte biedt..
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GEBRUIK OVERDAG
De binnensport ruimte in
Noordenveld wordt overdag
ongeveer voor 50% benut. Er zijn
dus kansen voor onderwijs en/of
sportorganisaties om overdag te
groeien.

ZWEMWATER
2 openlucht zwembaden en 2
overdekte openbare zwembaden.
Gemiddelde reisafstand naar
zwembaden is klein en er is ruim
voldoende capaciteit.

ISAP
In februari is het Integraal Sport
Accommodatie Plan vastgesteld
door de gemeenteraad. Op basis
van input die is opgehaald bij de
sportverenigingen in de
gemeente gaat t/m 2021 een
investering gedaan worden van
€ 4,5 miljoen in het upgraden van
de harde infrastructuur.

ORGANISATIEKRACHT +

67%
Noordenveld

68%
Nederland

MAATSCHAPPELIJKE
ORIËNTATIE

35% 31%
Noordenveld

SPORTCLUBS

Nederland

ORGANISATIEKRACHT
HOE

S TA AT
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Noordenveld is trots op haar sportclubs en aanbod.
Toch hebben sommige clubs het zwaar in Noordenveld.
Noordenveld kent een rijk verenigingsleven met een hoge deelname.
Voetbal, tennis, gymnastiek en golf en zijn populaire sporten. Maar ook
anders georganiseerd aanbod is populair, zo doet 19% van de
inwoners aan fitness. Daarnaast worden individuele sporten als
hardlopen, wandelen en wielrennen veel beoefend. De diversiteit in het
sportaanbod wordt nog verder versterkt door organisaties als
Beweegdorp Norg, Roden Fit & Gezond en Peize in Beweging en
natuurlijk door de buurtsportcoaches van Welzijn in Noordenveld.
Kleinere sportverenigingen, zeker zonder een eigen accommodatie,
hebben het zwaar. Het is lastig om voldoende leden en financiën te
vinden en hiermee alle takken van sport in de lucht te houden.
Daarnaast wordt aangegeven dat het vinden van voldoende technisch
kader een uitdaging is, maar dat er ook kritisch gekeken wordt naar de
kwaliteit van het kader. De betrokkenheid is groot, maar er zijn wel
uitdagingen waar tegenaan gelopen wordt.

In de preventieve gezondheidsnota (2019) staat beschreven dat steeds
meer scholieren en ouderen in Noordenveld overmatig alcohol gebruiken,
er steeds meer eenzame jongeren, volwassenen en ouderen zijn binnen de
gemeente en dat steeds meer jongeren psychische klachten hebben. Dit
sport- en preventieakkoord sluit dan ook aan op de in deze nota
geformuleerde uitdagingen op het gebied van een gezonde leefstijl.

MIDDELENGEBRUIK
• Inzetten op een rookvrije generatie
• Inzetten op verantwoord alcoholgebruik
• Inzetten op het tegengaan van drugsgebruik

MEEDOEN EN EIGEN REGIE
• Meer inwoners in de gemeente Noordenveld die zich betrokken voelen
bij hun naaste omgeving (ervaren voldoende eigen regie).
• Samen inzetten op voorkomen en tegengaan van vereenzaming in de
gemeente Noordenveld.

PSYCHISCHE GEZONDHEID
• Meer jongeren die zich geestelijk in balans voelen.
• Meer inwoners die zich gesteund voelen bij ingrijpende gebeurtenissen.

OVERGEWICHT
• Trend van toename gezond gewicht bij alle leeftijdsgroepen doorzetten.
• Het aantal inwoners van Noordenveld dat voldoende beweegt, conform
de beweegnorm, blijft stijgen.

DE KRACHT VAN LOKAAL
LOKAAL
INITIATIEF
SAMENWERKING
ACTIEVE
INWONERS

De sport in Nederland kenmerkt zich door
lokaal initiatief en actieve burgers die samen
verenigingen oprichten. Traditioneel spelen
gemeenten vooral een faciliterende rol als het
gaat om accommodaties en ondersteuning op
specifieke thema’s.

De kracht van deze lokale organisaties is dat
zij lokale samenwerking kunnen stimuleren,
erg actiegericht zijn en daarmee een
smeermiddel kunnen vormen tussen de
verschillende sport- en beweegaanbieders en
andere stakeholders lokaal.

In Noordenveld zijn er de afgelopen tien jaar
verschillende organisaties ontstaan vanuit
actieve inwoners die aanvullend op de
verschillende sportverenigingen nog wat
extra’s toevoegen aan de lokale sport.
Namelijk activiteiten voor specifieke
doelgroepen, het aanjagen van het verbreden
van het sport- en beweegaanbod en de
kwaliteit hiervan.

Deze lokale kracht die vanuit de inwoners zelf
ontstaan is wordt al deels gefaciliteerd door
de gemeente, maar die willen we nog verder
gaan versterken in dit lokale sport- en
preventieakkoord. Hoe kunnen de drie
netwerken in Norg, Peize en Roden ook nog
meer van elkaar leren? Welke rol kan Welzijn
in Noordenveld als verbindende schakel hierin
spelen?

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
In 2017 is door het RIVM samen met een groot aantal stakeholders
uit de sport gewerkt aan een Sport Toekomstverkenning. Aanleiding
is de sterk veranderende sportwereld. Daarnaast werd er ook een
Volksgezondheid Toekomstverkenning ontwikkeld.
We worden steeds ouder en ouderen worden gemiddeld genomen
steeds vitaler. Dit brengt met zich mee dat er echter ook steeds
meer sprake is van mensen met chronische aandoeningen en
eenzaamheid. Het hebben van een actieve en gezonde leefstijl blijft
een uitdaging, waarbij verschillen tussen social-economische
klassen groot zijn.

De behoeften, wensen en verwachtingen van sporters veranderen.
Het boeien en binden van jeugd en vrijwilligers wordt een steeds
grotere uitdaging. Sport is niet langer alleen het domein van de
wedstrijdsport en de vereniging. Anders georganiseerd aanbod is in
opkomst, individuele sportbeoefening ook. Sportmotieven worden
steeds diverser. Andere motieven zoals gezondheid, ontspanning,
plezier, gezelligheid, uitlaatklep, of zelfs cosmetische motieven kan
beter ingespeeld worden. Daarbij dienen nieuwe doelgroepen zich
aan, zoals de vitale ouderen die graag in beweging komen.

Bewegingsvaardigheid
Kinderen bewegen steeds
minder en hun vaardigheid
gaat achteruit. Dit verhoogt
het risico op een zittende
leefstijl op latere leeftijd.

Flexibiliteit en inclusiviteit
Sportclubs die inspelen op de
behoeften van de
hedendaagse sporter kunnen
groeien. De sport
aantrekkelijk maken voor alle
doelgroepen biedt kansen.

Bewustzijn groeit
Het besef dat een gezonde,
actieve leefstijl belangrijk is
groeit. Sport en bewegen zijn
niet langer een prettige
bijzaak, ze doen er toe voor
wie gezond oud wil worden.

Toenemende druk
Jongeren en volwassenen
ervaren steeds meer
(prestatie)druk en stress. Het
aantal burnouts groeit en we
hebben steeds meer moeite
om ons echt te ontspannen.

Vrijwilligers
Mensen willen echt nog wel
wat doen. Maar wel wanneer
en hoe het hen uitkomt. Ze
willen dat hun vrijetijdsbesteding van betekenis is.
De uitdagingen op dit vlak
worden steeds groter.

Ontmoetingsplek
Het sportpark en de sportclub
zijn een onmisbare sociale
ontmoetingsplek geworden in
buurt en dorp. Deze waarde
wordt steeds meer onderkent
en biedt kansen.

STRENGTHS
Noordenveld kent een sterke sport- en beweeginfrastructuur. Relatief veel
faciliteiten, een rijk verenigingsleven, een divers aanbod, ook in de anders
georganiseerde sport. De betrokkenheid is hoog. Lokale initiatieven zorgen
voor aanvullend aanbod en lokale samenwerking tussen stakeholders.

S

WEAKNESSES
Voor kleinere sportverenigingen wordt het steeds lastiger om het
bestaansrecht te behouden. Sommige doelgroepen blijven achter qua
bewegen en gezonde leefstijl. Iedereen mee laten doen is een uitdaging,
juist de meest kwetsbare groepen zijn vaak lasting te bereiken.
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OPPORTUNITIES
Samenwerking tussen sport, onderwijs, welzijn en zorg kan leiden tot
nieuwe aanpakken om kwetsbare doelgroepen te laten participeren in alles
wat Noordenveld te bieden heeft. Het inspelen op gezondheidsmotieven en
sociale ontmoeting biedt kansen kansen voor sport- en beweegaanbieders.

THREATS
Hoe winnen we de strijd van de schermpjes en druk in de samenleving?
Bewegingsvaardigheid gaat achteruit, vrijwilligers zijn lastiger te vinden en
hoe zorgen we er voor dat daadwerkelijk iedereen zich thuis gaat voelen
binnen alles wat sport en bewegen te bieden heeft?.
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D O E L ST E L L I N G E N
A C T I E P L A N N E N
U I T V O E R I N G
“WE WILLEN DE GEZONDHEID VAN MENSEN
VERBETEREN, MEER MENSEN IN
BEWEGING KRIJGEN EN DE SOCIALE
BINDING EN LEEFBAARHEID VERSTERKEN”
WETHOUDER JEROEN WESTENDORP

VISIE = SAMEN
Visie

Samen

Sport en bewegen leveren een krachtige bijdrage
aan onze samenleving door mensen letterlijk in
beweging en samen te brengen. Het biedt een
gezonde omgeving die ontspannend is, een
sociale ontmoetingsplek biedt, het heeft een
opvoedende waarde, draagt bij aan zelfontplooiing
en veel sporters staan daardoor midden in de
samenleving. Juist in verbinding preventive
partners ontstaan kansen om drempels weg te
nemen bij kwetsbare groepen om mee te doen.

Een sportieve en gezonde samenleving maak je
niet alleen. Sportverenigingen, commerciële
sportaanbieders, sportevenementen en andere
sportinitiatieven kunnen kunnen een positieve
impact maken als er een goede samenwerking is
met de omgeving. Met onderwijs, welzijn, zorg,
bedrijfsleven en de gemeente als partners kunnen
nieuwe initiatieven ontstaan die de inwoners van
Noordenveeld sportief, gezond en sociaal in
beweging kunnen brengen.

Het sport- en preventieakkoord biedt een platform
aan initiatieven uit alle hoeken van de
samenleving, kan aandacht genereren voor deze
belangrijke thema’s en zorgt voor commitment bij
de partners om gezamenlijk de geformuleerde
ambities waar te maken. Sport, bewegen en
gezonde leefstijl komt hierdoor hoger op de
agenda bij de gemeente, bij de
partnerorganisaties en uiteindelijk bij alle inwoners.

Binnen het sport- en preventieakkoord is het doel
vooral om alle partijen samen te brengen binnen
de verschillende ambities die met elkaar
geformuleerd zijn. Vanuit deze samenwerking
willen wij nieuwe initiatieven de kans geven om
een begin te maken. Het akkoord biedt ruimte om
samen nieuwe dingen te proberen en te
ontdekken wat wel en niet werkt of tot duurzame
effecten leidt.

VISIE
POSITIEVE
GEZONDHEID
In het sport- en preventieakkoord gaan wij uit van een bredere
kijk op gezondheid dan gebruikelijk. Vanuit positieve gezondheid
(Huber e.a., 2011) staat niet het voorkomen en genezen van
ziekten centraal, maar wordt vooral uitgegaan van de
veerkracht van mensen en wat voor hen het leven betekenisvol
maakt. Gezondheid geeft je het vermogen om met de fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én
om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.
Sport, bewegen en een gezonde leefstijl dragen veel breder bij
aan de gezondheid van mensen dan alleen de fitheid en
lichaamsfuncties. Juist het mentaal welbevinden, het meedoen,
de zingeving die het voor zowel deelnemers als de mensen die
het mogelijk maken is van enorm belang. Het ontdekken van de
eigen grenzen, ontdekken wat voor jou werkt en waar je
voldoening uit haalt, met sport en bewegen kan je vaardigheden
opdoen die ook bijdragen aan het dagelijks functioneren. We
streven naar balans. Kunnen genieten, lekker in je vel zitten,
met als doel gezonde en gelukkige inwoners.

“Ieder kind krijgt de
kans om te sporten en
bewegen in de buurt,
op school of bij de club.
Hiervoor bestaat een
infrastructuur voor elk
niveau en voor elke
portemonnee.”

“Een gezonde leefstijl
met gezonde voeding
geeft meer energie en
dat zorgt weer voor
meer bewegen. Meer
kennis over het eigen
lichaam en educatie
voor kinderen én
volwassenen.”

“Het slim combineren
van binnen- en
buitensport aanbod en
accommodaties, zodat
alle sporten dicht bij
elkaar mogelijk zijn.”

“In het basisonderwijs
alle kinderen kennis
laten maken met
verschillende sporten
en hierin direct de
verbinding maken naar
sportverenigingen.”

“Bewegen vanaf de
geboorte.
Bewustwording creëren
van het belang en een
omgeving creëren die
kinderen meer verleid
om naar buiten te gaan.”

“Samenwerking tussen
verenigingen, waardoor
bijvoorbeeld een
turnhal haalbaar wordt.
Een manier vinden om
goede trainers
duurzaam te binden.”

“Scholen verbinden aan
sportverenigingen met
een omniclub voor de
jeugd t/m 12 jaar. Zo
maak je een start op
hoge kwaliteit in een
omgeving die aansluit
op de belevingswereld
van het kind.”

“Wat zou het mooi zijn
als we school, sport en
spelen gebundeld
kunnen krijgen op een
centrale plek in het
dorp. Een soort
campus voor
ontmoeten, inclusief
dorpshuis.”

“Ieder kind een goede
motorische
ontwikkeling. Minder
zitten, meer bewegend
leren op school. Kinder
met motorische
problemen moeten zich
ook thuis voelen bij een
sportclub.”

ONZE
DROMEN

“Iedere Noordenvelder
ervaart de mogelijkheid
om deel te nemen aan
sporten en bewegen.
Waar nodig soms een
‘subtiel’ duwtje in de
rug.”

“Sportclubs, school,
kinderopvang en zorg
dicht bij elkaar om
elkaars krachten te
kunnen benutten. Meer
beweging, inclusiviteit
en tegen eenzaamheid.”

“Iedereen moet de kans
krijgen om
laagdrempelig
verschillende sporten of
beweegvormen uit te
proberen. Er is voor
iedereen iets leuks te
vinden.”

“In het dorp één grote
sportplek waar alle
verschillende
mogelijkheden
samenkomen en die
inwoners en bezoekers
uitnodigd om gebruik
van te maken.”

“Zorgen dat iedereen
de mogelijkheid heeft
om te kunnen sporten,
ongeacht het niveau,
de leeftijd of een
beperking.”

AMBITIE 1
LEEFBAAR &
INCLUSIEF
1.1 BETREKKEN VAN KWETSBARE GROEPEN
1.2 MEEDOEN TEGEN EENZAAMHEID
1.3 KRACHT VAN BUITEN BENUTTEN
Sport is tegenwoordig veel meer dan alleen een zinvolle
vrijetijdsbesteding. Sport draagt bij aan gezondheid, sociale
contacten, heeft een opvoedende waarde en kan een bijdrage
leveren aan de economie. Maar deze maatschappelijke
meerwaarde wordt pas relevant als mensen daadwerkelijk
gelijke kansen hebben om mee te doen.
Met deze eerste ambitie streven wij er naar om sport en
bewegen in Noordenveld optimaal te benutten voor een leefbaar
Noordenveld waarbij álle inwoners gelijke kansen krijgen om
deel te nemen.

1.0

AMBITIE
Iedereen in Noordenveld krijgt gelijke kansen om deel te
nemen aan sport- of beweegactiviteiten en krijgt zo de
kans om de verbindende kracht van sport te ervaren.

1.2

Dit vraagt een open sportgemeenschap, waarin iedereen
zich welkom en thuis voelt. Het vraagt aanbod dat geschikt
is voor een grote diversiteit aan doelgroepen.

1.1

BETREKKEN VAN KWETSBARE GROEPEN
• Binnen sportorganisaties bewust aandacht en aanbod
voor kwetsbare groepen of groepen die relatief minder in
sport participeren zoals mensen die leven in armoede,
met een beperking, psychische problemen, die
uitgesloten worden vanwege seksuele oriëntatie, maar
ook voor ouderen.
• Een positieve en open sportcultuur waar diversiteit als
iets positiefs gezien wordt en waar mensen met
verschillende achtergronden zich welkom voelen.

1.3

MEEDOEN TEGEN EENZAAMHEID
• Sport is een sociaal bindmiddel in de samenleving.
Elkaar ontmoeten, vriendschappen vormen,
gemeenschapszin ontwikkelen, overal waar samen
gesport wordt kan sport de buurt leefbaarder maken.
• Samen verkennen hoe de sportieve ruimte opener kan
worden en meer benut kan worden voor sociale
ontmoetingen. De buurtfunctie van de sportparken
vergroten.
KRACHT VAN BUITEN BENUTTEN
• Rust, ruimte en natuur is in Noordenveld nooit ver weg.
Naast de sportieve ruimte opener, willen we de
openbare ruimte graag sportiever maken. Niet alleen
voor toeristen, maar ook voor de eigen inwoners.
• Ruimtelijk kijken naar onze buurten en dorpen, hoe
kunnen deze nog uitnodigender gemaakt worden om te
sporten en bewegen. En proberen om het nog
laagdrempeliger te maken om de buitenruimte te
benutten om in beweging te komen.

Het Sportgala is een
belangrijke manier om
waardering te tonen voor
de uitblinkers in de
Noordenveldse sport. Zij
zijn de boegbeelden die de
volgende generatie
sporters inspireren.
De kopgroep van het
sport- en preventieakkoord
is voornemens om samen
met de gemeente het
Sportgala na de coronapandemie nieuw leven in
te blazen.

AMBITIE 2
GEZONDE
LEEFSTIJL
2.1 JONG LEREN BEWEGEN
2.2 GEZONDE VOEDING
2.3 TERUGDRINGEN MIDDELENGEBRUIK
Een actieve en gezonde leefstijl is een belangrijk onderdeel van
het ontwikkelen van een positieve gezondheid. Niet iedereen
blijkt vanzelfsprekend het plezier in sport en bewegen te
ontdekken, is in staat om de gezonde voedingskeuzes te maken
of om evenwichtig om te gaan met alcohol en andere
genotsmiddelen.
Een gezonde leefstijl en een leven lang bewegen begint met het
ontwikkelen van bewegingsvaardigheid en gezonde gewoonten
op jonge leeftijd. Gedrag veranderen op latere leeftijd is niet
eenvoudig en vraagt aanpakken waarbij op verschillende
niveaus (kennis, gewoonten, gedrag, omgeving) verandering
plaatsvindt. Samen willen wij op zoek naar wat hierin werkt.

2.0
2.1

AMBITIE

2.2

GEZONDE VOEDING

Zeker daar waar sport en bewegen aangeboden wordt is
aandacht voor gezondheidsaspecten en worden mensen
op een positieve manier verleid gezonde keuzes te maken.

• De gezonde keuze moet zo eenvoudig mogelijk
gemaakt worden. Sport en bewegen is aantrekkelijk en
zichtbaar in Noordenveld. Speelplekken,
sportaccommodaties en sportaanbod worden in de
spotlight geplaatst.
• Gezonde voeding, matigen van alcoholgebruik, niet
roken, al deze facetten worden gestimuleerd. Zeker
rondom sportaccommodaties en scholen.

JONG LEREN BEWEGEN

TERUGDRINGEN MIDDELENGEBRUIK

Gezond opgroeien en gezond oud worden is de norm in
Noordenveld. Van jongs af aan is aandacht voor het
ontwikkelen van gezonde gewoonten en de gezonde
keuzes moet de gemakkelijkste keuze worden.

• Zowel in het onderwijs als binnen de sportvereniging is
er aandacht voor de verschillende grondvormen van
bewegen, worden kinderen uitgedaagd om verschillende
beweegvormen uit te proberen en doen zij positieve
ervaringen op met sport en bewegen.
• Tegelijkertijd is er aandacht voor de ontwikkeling van
gezondheidsvaardigheden. Kinderen worden begeleid in
het maken van gezonde keuzes.
• Om dit te realiseren is de verbinding met ambitie 5
essentieel, begeleiding maakt ook hier het verschil.

2.3

• Gerichte interventies ontwikkelen om het gebruik van
middelen (roken, alcohol, drugs) terug te dringen.
• Gerichte gecombineerde leefstijlinterventies om
gezonde voeding en meer bewegen te promoten en
overgewicht tegen te gaan.
• Er is voldoende kennis aanwezig. Het wordt tijd dat de
samenwerking tussen sport, onderwijs, kinderopvang,
welzijn, centrum voor jeugd en gezin, huisartsen en
zorgverzekeraars resulteert in gerichte interventies voor
doelgroepen die worstelen met een gezonde leefstijl.

AMBITIE 3
LEKKER
IN JE VEL
3.1 EIGEN REGIE EN VEERKRACHT
3.2 ONTSTRESSEN EN ONTSPANNEN
3.3 TABOES DOORBREKEN
Steeds meer inwoners van Noordenveld ervaren psychische
klachten, voelen zich alleen of zijn op andere wijzen
onvoldoende in balans. De samenredzaamheid in een buurt,
maar ook bij een (sport)vereniging kunnen hierin een
belangrijke rol spelen. Elkaar zien en elkaar helpen wanneer
nodig past bij de cultuur van Noordenveld.
In de huidige samenleving waarin zowel op school als in werk
vaak sprake is van veel prestatiedruk en waarin er continu
afleidingen zijn van (digitale) prikkels kunnen sport en bewegen
een rustpunt bieden. Om dit voor iedereen te laten werken is
het belangrijk dat er taboes doorbroken worden. Het zijn
thema’s waar vaak minder openlijk over gsproken wordt. Meer
aandacht voor ‘lekker in je vel’ zorgt er voor dat de
samenredzaamheid kan worden versterkt.

3.0
3.1

AMBITIE

3.2

ONTSTRESSEN EN ONTSPANNEN

In een wereld vol prestatiedruk, continue prikkels en
afleiding en het risico op sociaal isolement, is balans het
toverwoord.

• Iedereen ontspant op zijn of haar eigen manier. Waar de
één een uitlaatklep nodig heeft door stevig te sporten,
ontspant een ander door een wandeling in de natuur of
een yoga sessie.
• Zeker nu er meer thuisgewerkt wordt is balans
gedurende de dag belangrijk. We gaan op zoek naar
interventies om meer mensen beweeg- en
ontspanningsmomenten te gunnen tijdens de werkdag.

EIGEN REGIE EN VEERKRACHT

TABOES DOORBREKEN

Inwoners van Noordenveld voelen zichzelf geestelijk in
balans, zijn betrokken bij de gemeenschap en kijken naar
elkaar om. Inwoners kunnen zichzelf goed redden omdat
er sprake is van samenredzaamheid.

• Zelfregulatie is misschien wel de belangrijkste
vaardigheid richting een gelukkig leven. In het onderwijs,
maar ook bij een sportvereniging, kan gewerkt worden
aan het ontwikkelen van zelfregulatie bij kinderen.
• Mensen die zich somber voelen, vermoeid zijn of
beginnende depressie klachten hebben baat bij het
goede gesprek, eventueel in combinatie met een
laagdrempelige en ontspannen beweegactiviteit.

3.3

• Thema’s als stress, burnout, depressieve klachten,
pesten (op school, sport of werk), discriminatie en
sociale uitsluiting blijken nog steeds moeilijk
bespreekbaar te maken. Zeker voor slachtoffers.
• Door aandacht te creëren voor het thema, verhalen te
delen en succesvolle aanpakken zichtbaar te maken,
kunnen taboes doorbroken worden.

AMBITIE 4
VITALE
SPORTCLUBS
4.1 TOEKOMSTGERICHTE SPORTCLUBS
4.2 VRIJWILLIGERS, LEDEN, SPONSOREN
4.3 POSITIEF SPORTKLIMAAT
De sport is sterk in ontwikkeling. Naast de sportvereniging
groeit ook het commercieel sportaanbod en de informele
sportgroepen. Individuele sporters doen steeds vaker mee aan
evenementen. De verscheidenheid aan sportclubs neemt dus
toe, maar hebben het soms ook zwaar. Het vinden van
voldoende vrijwilligers, het werven van leden, het vinden van
sponsoren of andere manieren om de begroting rond te krijgen
is vaak een ingewikkelde puzzel.
Dit sport- preventieakkoord gelooft dat sterke sportorganisaties
goed zijn voor een leefbare samenleving. Sterk niet qua
sportieve prestaties, maar daar waar het vooral leuk is. Daar
waar je als sporter bij wilt horen.

4.0

AMBITIE
In Noordenveld zijn sportclubs, zowel verenigingen als
anders georganiseerde sport, sterke sportorganisaties met
een duidelijke toekomstvisie en een positieve sportcultuur.

4.2

Sportclubs die niet alleen naar binnen georiënteerd zijn,
maar ook goed om zich heen kijken en de ontwikkelingen
volgen, zijn vaak beter in zich aan te passen aan
omstandigheden en relevant te blijven.

4.1

TOEKOMSTGERICHTE SPORTCLUBS
• Sportclubs kunnen lokaal samenwerken om ervaringen
uit te wisselen, ontwikkelingen te volgen en gezamenlijk
te zorgen voor een gevarieerd aanbod.
• Het doel is samen laagdrempelig zijn, financiën op orde
houden en betrokkenheid en saamhorigheid creëren in
sportorganisaties.
• Door samen te werken met sportopleidingen,
vakleerkrachten en andere sportprofessionals kunnen
sportclubs geholpen worden de nieuwste ontwikkelingen
te volgen.

4.3

VRIJWILLIGERS, LEDEN, SPONSOREN
• Zowel verenigingen als evenementen hebben vaak te
kort aan deze drie noodzakelijke hulpbronnen. Het
begint met de uitstraling een club te zijn waar je bij wilt
horen. Communicatie is essentieel in deze. Hier zijn
cursussen en aanpakken zijn reeds beschikbaar.
• Verschillende vormen van samenwerken kunnen ook
bijdragen aan het vergroten van het bestaansrecht.
POSITIEF SPORTKLIMAAT
• Een veilig, pedagogisch verantwoord en positief
sportklimaat is een van de grootste uitdagingen die de
sport op dit moment moet trotseren.
• De expertise van het geschoolde kader en
sportprofessionals kan benut worden om een bredere
groep begeleiders te ondersteunen.
• Cultuurverandering in sportclubs is essentieel.
Jeugdsport en recreatiesport moet meer gaan over
meedoen dan om winnen.

AMBITIE 5
BEGELEIDING
MAAKT HET VERSCHIL
5.1 VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS
5.2 KWALITEIT SPORTKADER ONTWIKKELEN
5.3 BREDE BASIS VOOR IEDER SPORTTALENT
Iedereen die een fanatieke sporter geworden is kan vast nog
wel een trainer, coach of begeleider noemen die het vuurtje bij
hem of haar heeft aangestoken. Goede begeleiding vormt de
basis, zorgt voor inspiratie en draagt bij aan een verantwoorde
sportbeoefening.
Professionals, studenten (de toekomstige professionals) of
gepensioneerden met veel ervaring, cursussen, er zijn veel
manieren om de kwaliteit van de begeleiding een impuls te
geven. Binnen de huidige manier van werken zal het echter niet
financieel haalbaar zijn. Het vraagt anders denken,
samenwerking en boven de individuele belangen uitsteigen.
Jong en oud, iedereen verdient een begeleider die het verschil
maakt.

5.0
5.1

AMBITIE

5.2

KWALITEIT SPORTKADER ONTWIKKELEN

Samen gaan wij op zoek om het onhaalbare mogelijk te
maken, samen een kwalitatieve stap maken op
sporttechnisch gebied. Met als primair doel het sportplezier.

• Het aantal professioneel geschoolde trainer/coaches
verschilt sterk van sport tot sport. Toch is er al met al
veel kennis en ervaring binnen sportclubs aanwezig.
Deze wordt echter nog niet altijd functioneel met alle
trainer/coaches binnen de organisatie gedeeld.
• Vaak is er geen geld voor cursussen of
vrijwilligersvergoedingen van trainer/coaches van de
onderste categorieën, terwijl deze juist zo belangrijk zijn!

VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS

BREDE BASIS VOOR IEDER SPORTTALENT

Of het nu sport betreft voor jong of voor oud, bij de
sportclub of in het onderwijs, iedere sporter in Noordenveld
verdient een begeleider die je inspireert en die je helpt in
jouw sportieve ontwikkeling.

• Bewegingsonderwijs door een vakleerkracht zorgt voor
meer motivatie en plezier bij leerlingen, een betere
ontwikkeling van motorische vaardigheden en levert
daardoor een bijdrage aan een leven lang bewegen.
• In veel basisscholen is een vakleerkracht financieel niet
haalbaar of geen prioriteit. Toch zijn er in Nederland
verschillende gemeenten waar door slimme
samenwerking toch oplossingen voor dit vraagstuk zijn
gevonden. De sport wil dit samen met het onderwijs
graag gaan verkennen.

5.3

• Een divers bewegingspatroon, verschillende sporten
proberen en hiermee een breed FUNdament aan
bewegingsvaardigheden ontwikkelen zorgt er voor dat
kinderen zich op lange termijn beter ontwikkelen en ook
langer plezier blijven beleven in sport en bewegen.
• Verenigingen kunnen samenwerken om deze brede
basis te ontwikkelen, wat direct gecombineerd kan
worden met kwalitatief goede begeleiding. Zo leert ieder
kind de eigen talenten ontdekken, waardoor sport op
lange termijn leuker blijft.
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IMPLEMENTATIE
GEDEELDE
AMBITIES
LOKALE
OPLOSSINGEN
LEREN VAN
ELKAAR

Sport, bewegen en gezondheid in
Noordenveld kent sterke lokale clusters
rondom Roden, Peize en Norg. Deze
lokale netwerken zijn krachtig, hier
ontstaan veel initiatieven die al bijdragen
aan de ambities van het sport- en
preventieakkoord.
Toch is het goed om ook over de
clusters heen te kijken. De ambities zijn
overal in de gemeente gelijk, we willen
dezelfde dingen bereiken, maar de
manier waarop kan lokaal verschillen. Er
kunnen stappen gezet worden richting
de ambities door lokale oplossingen én
uitwisseling om te leren van elkaar.

DRIE CLUSTERS:
RODEN, PEIZE, NORG

Er gebeurt al veel moois in
Noordenveld op het gebied van sport,
bewegen en preventie. Met het sporten preventieakkoord willen we
voortborduren op wat er al is.
Bestaande initiatieven kunnen versterkt
worden, nieuwe partners kunnen
aansluiten op bestaande initiatieven.
Maar bovenal willen we ook kijken of
wat op de ene plek werkt ook gebruikt
kan worden op een andere plek. Waar
ideeën en initiatieven gecombineerd
kunnen worden om grotere stappen te
zetten richting de geformuleerde
ambities.

In Norg starten drie professionele
sportinstructeurs die de kwaliteit en
diversiteit van het sportaanbod voor
kinderen moeten gaan versterken. Dit
initiatief is een samenwerking tussen
Beweegdorp Norg, sportverenigingen,
sportaanbieders, het Molenduinbad en OBS
De Hekakker. Zij zorgen samen ook voor de
financiering van deze nieuwe
sportinstructeurs.
Aangepast sportaanbod voor oudere
doelgroepen. Samenwerking tussen
verschillende verenigingen en organisaties.
Denk aan Walking Football en TennisFit.

B E S TA A N D E
I N I T I AT I E V E N
W A A R

B O R D U R E N

W E

O P

V O O R T ?

Om de teruglopende bewegingsvaardigheid
bij kinderen terug te dringen organiseert
Peize in Beweging op de woensdagmiddag
activiteiten voor verschillende leeftijden met
als doel het ontwikkelen van motorische –
sociale en cognitieve vaardigheden.

Fitter voelen en gezonder leven, dat is waar
het aanbod van Roden Fit en Gezond zich
op richt. Laagdrempelige activiteiten met
een gevarieerd programma onder
professionele begeleiding. Afgewisseld met
themabijeenkomsten met aandacht voor
voeding, beweging en bewustwording.

Vanuit SportDrenthe worden in de
gemeente Noordenveld cursussen gegeven,
thema avonden georganiseerd en waar
nodig begeleidingsprojecten op maat
georganiseerd. Zo is er de afgelopen
periode gewerkt aan de samenwerking
tussen voetbalverenigingen in de gemeente.
Daarnaast is er aandacht geweest voor
positief opgroeien door sport.

De sport- en cultuurcoaches van Welzijn in
Noordenveld organiseren vanuit de
activiteitenladder sportieve en culturele
activiteiten voor basisschoolleerlingen. Het
aanbod wordt gerealiseerd in samenwerking
met verschillende verenigingen en
sportorganisaties.

Verschillende sportverenigingen in
Noordenveld hebben aanbod voor
aangepaste sporters. Om dit mogelijk te
maken zijn sponsoren betrokken en wordt
ook samengewerkt met de gemeente Leek.

De gemeente Noordenveld en het
Jeugdsport- en cultuurfonds Drenthe maken
het mogelijk dat jongeren tot en met 18 jaar
die thuis onvoldoende geld hebben om lid te
kunnen worden van een sport- of
cultuurvereniging toch mee kunnen doen.

Gedurende het proces richting het
lokaal sport- en preventieakkoord in
Noordenveld zijn er veel ideeën
opgehaald die wat zouden kunnen
toevoegen aan de verschillende
geformuleerde ambities.
Zodra het akkoord vastgesteld is, kan
de kopgroep starten met het
inventariseren van de ideeën en kijken
wat er nodig is om de verschillende
ideeën op korte termijn haalbaar te
maken. De opgehaalde ideeën vormen
inspiratie voor de uitvoeringen, maar
laten ook praktisch zien wat je vanuit
een akkoord concreet kan doen.
“Wij zouden de opleiding Athletic Skills
Model wel naar Noordenveld willen halen.
Trainers/coaches kunnen daarin leren om
kinderen te helpen in een breed motorische
ontwikkeling. Dit is essentieel om een leven
lang bewegen voor de huidige jongste jeugd
mogelijk te maken.”
“Het zou mooi zijn dat er vanuit Old Stars,
een initiatief van het Ouderenfonds, nog
meer aanbod gerealiseerd wordt bij
verenigingen dat passend is voor oudere
doelgroepen.”
“Vanuit het programma ‘werk via sport’ zou
PI Veenhuizen graag met verenigingen aan
de slag gaan om ex-gedetineerden als
vrijwilliger een nieuwe start te laten maken.”

N I E U W E
I D E E Ë N
W AT Z O U D E N W E K U N N E N D O E N ?

“Het zichtbaar maken van sport- en
beweegaanbod is belangrijk. Er gebeurt al
zo veel, maar er is niet één plek waar je
terecht kunt om te zien wat er allemaal te
doen is. Een overzichtelijke website en
nieuwsbrief zouden hierbij kunnen helpen.”

“Een sportieve inrichting van buurten en
schoolpleinen stimuleert individuele
sportbeoefening. Laten we zorgen dat bij
ruimtelijke projecten in Noordenveld altijd
sport- en beweeg-inclusief gedacht wordt.”
“Met meerdere sportverenigingen lokaal
samen een sportaanbod ontwikkelen voor
de jongste jeugd, waarbij zij verschillende
sporten kunnen ervaren.”

“Expertise van vakleerkrachten in het
bewegingsonderwijs en sportopleidingen uit
de regio benutten om in te zetten bij
sportverenigingen en andere
sportaanbieders.”
“Een gezamenlijke aanpak gezonde leefstijl
is nodig. Een gezamenlijke campagne en
educatieve programma’s vanuit
consultatiebureau, kinderopvang, welzijn,
onderwijs en sport- en bewegen kan het
verschil maken om tot een
cultuurverandering te komen op dit gebied.”
“Aandacht genereren voor een positieve
sportcultuur. Sportiviteit, respect, sociale
veiligheid en positief coachen moeten de
norm zijn. Misschien is een convenant om
hier meer aandacht voor te genereren een
goed idee.”

BORGING-MONITORING-FINANCIËN
Bestaande initiatieven versterken, nieuwe initiatieven
ontplooien en zorgen voor nog meer lokale samenwerking. Op
deze manier wil het sport- en preventieakkoord bijdragen aan
de geformuleerde ambities. Om tot concrete resultaten te
komen is een goede borging noodzakelijk. Daarnaast is het
ook zaak om de voortgang te monitoren, zonder hierbij al te
veel onderzoek op te tuigen, want het sport- en
preventieakkoord moet vooral leiden tot actie.

Borging
De kopgroep is de overkoepelende
organisatie die de voortgang van het
sportakkoord gaat borgen. In de kopgroep
zit de gemeente en verschillende
koepelorganisaties die lokaal actief zijn in
één van de kernen óf in de gehele
gemeente activiteiten ontplooien.
Initiatieven kunnen ingebracht worden in
de kopgroep, waar gekeken kan worden
welke ideeën het beste aansluiten op de
geformuleerde ambities en op welke wijze
deze initiatieven in de praktijk uitgevoerd
kunnen worden.

Monitoring
Om zichtbaar te maken wat de resultaten
zijn van het sport- en preventieakkoord
worden de initiatieven en activiteiten
zichtbaar gemaakt en gecommuniceerd
met alle partners. Het gaat hierbij niet
zozeer om cijfers zoals in de startfoto, al
is het goed om eens in de 3 a 4 jaar eens
te kijken of de uitgangspositie nog
hetzelfde is. Belangrijk is het om projecten
uit het akkoord te evalueren met
betrokkenen en verhalen op te halen bij
deelnemers. Zo kan zichtbaar gemaakt
worden wat de waarde van het akkoord is.

Financiën
Vanuit het Nationaal Sportakkoord en het
Nationaal Preventieakkoord is een jaarlijks
budget van 2x €20.000 beschikbaar om
uitvoering te geven aan de ambities in het
akkoord. Vanwege corona zijn er incidenteel
extra gelden beschikbaar voor lokale sporten preventieakkoorden in 2021. De
gemeente Noordenveld zal deze financiën
beheren, maar het is aan de partners om dit
budget in te zetten waar het nodig is.
De kopgroep zal hierin de keuzes maken en
jaarlijks uitleg geven aan de partners welke
keuzes hierin gemaakt zijn.
Daarnaast is er nog €8.200 extra budget
vanuit de sportlijn, die door de adviseur
lokale sport ingezet gaat worden specifiek
voor versterking van sportverenigingen.

Anne Prins (SportDrenthe)
Noël Weisenbach (Gemeente Noordenveld)
Arthur Hilberdink (Welzijn in Noordenveld)
ANNE
PRINS
Gerard
Kemkers (Peize in Beweging)
SPORTDRENTHE/
Siebren
van der Molen (Beweegdorp Norg)
PROCESBEGELEIDER

Otto Huisman (Roden Fit & Gezond)
Bert Schutte (ROVOC)
Michael Klaasse (K&V Norg)
Erik Lubbers (vv Veenhuizen)

KOPGROEP

ONZE PARTNERS
De kracht van een sport- en preventieakkoord valt of staat met de inbreng van haar partners.
Partner worden van het akkoord kan ten allen tijden, daarbij kan ook worden aangegeven welke
ambities voor uw organisatie het meest relevant zijn en waar u een actieve bijdrage aan zou
willen leveren.

Wat betekent het om partner te zijn van
het sport- en preventieakkoord?

Hoe nu verder?

Partner zijn van het sport- en preventieakkoord
betekent dat deze organisatie de ambities die in
dit akkoord zijn benoemd onderschrijft en steunt.

De corona-pandemie het het process richting
uitvoering van het akkoord helaas wat vertraagd.
Desondanks is er door de kopgroep inmiddels een
werkwijze ontwikkeld om van projectideeën naar
uitvoering te komen. De eerste initiatieven zijn
inmiddels in uitvoering.

Veel organisaties in Noordenveld ontplooien reeds
activiteiten die een bijdrage leveren aan deze
ambities. Het doel is om samen hier nog een extra
inspanning bovenop te doen. Als partner wordt u
op de hoogte te houden van nieuwe
ontwikkelingen rondom het sport- en
preventieakkoord en wordt u uitgenodigd om zelf
met projectvoorstellen te komen of om aan te
haken bij initiatieven van andere partners.

Zodra het corona-maatregelen het weer toelaten
willen we alle partners graag weer bij elkaar
brengen om het akkoord fysiek te ondertekenen
en elkaar te inspireren hoe we met dit akkoord
Noordenveld samen gezond in beweging kunnen
krijgen.

