
 

 
 
 
Visievierluik Team Sportontwikkeling  
 
De kernwoorden die bij onze sportprofessionals passen zijn: 
ondernemer/ondernemend, verbinder/verbindend, procesondersteuner/ proces 
ondersteunend, samenwerkingen stimuleren en aanjager/inspirator.   
 
Onze sportprofessionals zijn niet louter (of zelfs geen) projectleiders die enkel sturen 
op projectresultaten, maar zij beïnvloeden processen en zorgen ervoor dat er wordt 
samengewerkt bij het realiseren van ambities en maatschappelijke opgaven.   
 
Eén voor allen, allen voor één  
We zijn weliswaar een team maar werken veel afzonderlijk van elkaar. Buurtsport- en 
-gezondheids- coaches zijn duizendpoten die het coördineren, verbinden, 
organiseren en uitvoeren kunnen combineren. Ze zijn generalist met een 
verbindende rol tussen partijen. Dit betekent dus dat iedereen eigen 
verantwoordelijkheid moet (kunnen) nemen en eigen keuzes moet (kunnen) maken.   
 
Naast gezamenlijke initiatieven zoals hieronder beschreven, is maatwerk op basis 
van eigen initiatief dus zeker mogelijk. Sterker nog, dat is nódig. Persoonlijke 
voorkeuren en aanpakken leiden echter wel tot voor een ieder vergelijkbare 
resultaten. We streven immers met elkaar dezelfde 3 doelen na, namelijk 1) 
bevorderen van een gezonde leefstijl, 2) sportstimulering én 3) vitale 
sportverenigingen.  
 
Vanuit de kadernota ‘Samen bewegen naar een gezonde gemeente’, is door het 
Team Sportontwikkeling een zogenaamde visievierluik opgesteld. Naast dat we 
bepaald hebben wat onze kernkwaliteiten en kernwaarden zijn, hebben we op basis 
van zowel de opdracht van de gemeente als op basis van de strategische koers een 
zogenaamd hoger doel en gewaagde doelen geformuleerd.   
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Focus (2019-) 2021 (-2022) Team Sportontwikkeling  
  
Kijkend naar de doelstellingen en doelgroepen zoals beschreven in de ‘opdracht’ 
“Samen bewegen naar een gezonde gemeente”, ligt onze focus in 2021 op het 
gebied van sportstimulering op de doelgroep ‘kwetsbare ouderen’ en op ‘mensen 
met weinig financiële mogelijkheden’. Voor wat betreft het bevorderen van een 
gezonde leefstijl, gaat onze aandacht uit naar ‘bewegen in de openbare ruimte’, 
naar ‘Jongeren op gezond gewicht’ en naar ‘(buiten)spelen’ door kinderen.   
 
Als één van de rode draden loopt daar door heen dat we een bijdrage willen leveren 
aan de inhoud en inrichting van IKC’s en wel op een dusdanige wijze dat kinderen 
op jonge leeftijd leren gezonde keuzes te maken.   
 
Belangrijke rol hierin spelen naast de buurtsportcoaches (en de 
buurtgezondheidscoaches), óók de vakleerkrachten. Samen hebben ze aandacht 
voor het bewegingsonderwijs, het bewegen op het plein, leerlingvolgsysteem (MQ-
Scan), de deelname aan sport- en beweegevenementen en de samenwerking met 
sport- en beweegaanbieders (o.a. via Sjors Sportief en het Jeugdfonds Sport 
Friesland).   
 
Een belangrijke uitdaging is om de inzet van onze vakleerkrachten LO te 
continueren (structureel te maken), te optimaliseren en uit te breiden.  
 
Voor wat betreft de ondersteuning van sportverenigingen gaat de aandacht o.a. uit 
naar de Gezonde Sportvereniging, een ‘parapluproject’ waarmee we rookvrije 
afspraken, een gezond(er) kantine-aanbod en/of AED/BHV samen met de 
sportvereniging willen implementeren teneinde een gezonde sportomgeving te 
creëren.   
 
Ook is er ook via het Sportakkoord Leeuwarden aandacht voor ‘Vitale sport- en 
beweegaanbieders’ maar ook voor ‘Gezond Opgroeien’, ‘Bewegen in de Openbare 
Ruimte’ én ‘Inclusief sporten en diversiteit’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

De gezamenlijke plannen voor 2021 van team 
Sportontwikkeling 
 
 
Speerpunt Thema Interventie/ 

Doelgroep 
Doelstelling 

Kwetsbare 
inwoners 

Mensen met weinig 
financiële 
mogelijkheden 

Sjors Sportief 
 

 

  Jeugdfonds Sport 
Friesland 

65 kinderen zijn via onze 
tussenkomst met een financiële 
tegemoetkoming vanuit het JSF 
lid geworden van een 
sportvereniging 

    
Gezonde 
leefstijl 

Bewegen in de 
openbare ruimte 

Lokaal Sportakkoord  

 Jongeren op gezond 
gewicht 

Gezonde School Iedere school is actief met 
minimaal één Gezonde School 
thema (voeding en/of bewegen) 
en heeft dit voor eind 2021 in het 
(gezondheids)beleid opgenomen. 

 Buitenspelen Zie Sportakkoord 
Leeuwarden & de 
specifieke bijdrage 
van de verschillende 
coaches. 

Zie Sportakkoord Leeuwarden en 
de  specifieke bijdrage van de 
verschillende coaches. 

 IKC MQ-Scan Aan het eind van 2021 maken 34 
basisscholen gebruik van de MQ-
Scan. 

  Pleinspelen Op 32 basisscholen is aandacht 
voor het spelen op het plein, al dan 
niet in combinatie met het 
schoolpleinpakket dat we in 
samenwerking met Decathlon 
Leeuwarden ontwikkeld hebben 
en aanbieden. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Speerpunt Thema Interventie/ 

Doelgroep 
Doelstelling 

Vitale 
sportvereniging 

Gezonde 
sportvereniging 

 
 

Er zijn 20 sportverenigingen die 
actief zijn (geweest) met het 
maken van rookvrije afspraken, het 
aan kunnen bieden van een 
gezonder kantine-assortiment 
en/of AED/BHV.   

    
Sportakkoord 
Leeuwarden 

Gezond opgroeien  Voor inwoners van de gemeente 
Leeuwarden tot 24 jaar is er altijd 
een mogelijkheid om (onder 
begeleiding van 
beweegprofessionals) veelzijdig te 
bewegen en is een gezonde keuze 
voorhanden, waardoor gezond  
opgroeien vanzelfsprekend is. 

 Inclusief sporten en 
bewegen 

 Bewegen en sport is voor iedereen 
toegankelijk. Hierbij is extra 
aandacht voor mensen met een 
minimum-inkomen, mensen met 
een beperking, ouderen of andere 
specifieke doel-groepen. Een leven 
lang plezier beleven aan sport en 
bewegen staat centraal. 

 Vitale sport- en 
beweegaanbieders 

 Sport- en beweegaanbieders  
toekomstbestendig maken zodat 
sport en bewegen voor iedereen 
toegankelijk en bereikbaar blijft. 
Hierbij staat samenwerken en 
verbinden centraal. 

 Bewegen in de 
openbare ruimte  

 In de gemeente Leeuwarden heeft 
iedereen de mogelijkheid om op  
zijn/haar manier te bewegen in 
een veilige, beweegvriendelijke en 
uitdagende openbare ruimte. 

 
 


