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INLEIDING
De gemeente Zwijndrecht, het Sportplatform, Gymnastiekvereniging Oefening & Ontspanning
Zwijndrecht (O&O), Diverz, Kindcentrum Het Akkoord en Fitmakers (voorheen Stichting Hattrick)
hebben in 2020 de handen ineen geslagen om te komen tot een Lokaal Sport- en Beweegakkoord.
Verschillende partijen hebben zich hierbij aangesloten en nog altijd staat het akkoord open voor
nieuwe initiatiefnemers. Het Sportakkoord is tenslotte van iedereen en iedereen kan meedoen.
KLANKBORDGROEP
Er is een klankbordgroep gevormd die bestaat uit: Fitmakers, het Sportplatform, O&O, Diverz,
Kindcentrum Het Akkoord en de gemeente Zwijndrecht. Zij vertalen nieuwe ontwikkelingen in een
vroegtijdig stadium naar de praktijk en ondersteunen bestaande activiteiten met deskundigheid en
toewijzing van financiering. Naast een klankbordgroep is er een regisseur die fungeert als aanspreekpunt, verbinder en aanjager voor zowel initiatiefnemers als partijen in de klankbordgroep.
De regisseur is in november 2020 van start gegaan.
AMBITIES EN ACTIVITEITEN
In het Lokaal Sport- en Beweegakkoord zijn zes ambities benoemd waarop we in Zwijndrecht
actie willen ondernemen: ‘Iedereen beweegt’, ‘Geef ruimte voor beweging’, ‘Bewegen is veilig’,
‘Jong geleerd is oud gedaan’, ‘Samen staan we sterker’ en ‘Bewegen is gezond’.
Voor alle ambities zijn concrete activiteiten benoemd. De acties en ideeën van al deze
verschillende organisaties zijn inmiddels in volle gang en vormen de dynamische
uitvoeringsagenda van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. In dit bijlageboekje leest
u de uitgeschreven ambities terug, maar ook welke ideeën van november 2020 tot aan
nu zijn gerealiseerd. Naast de gerealiseerde projecten, zijn er ook andere initiatieven
opgestart. Deze worden op een later moment afgerond.
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AMBITIE 1:
IEDEREEN BEWEEGT
DEELAKKOORD NATIONAAL SPORTAKKOORD: INCLUSIEF SPORTEN
Iedere Zwijndrechtenaar kan een leven lang
plezier beleven aan sporten en bewegen.
Sporten en bewegen voor iedereen is vanzelfsprekend. Belemmeringen vanwege leeftijd,
fysieke of mentale gezondheid, handicap,
etnische achtergrond, seksuele geaardheid of
sociale positie worden weggenomen. Daar waar
aanbod ontbreekt, wordt dit gestart of
uitgebreid. Er worden extra laagdrempelige
beweegactiviteiten georganiseerd voor
kwetsbare mensen met de mogelijkheid om
door te stromen naar regulier aanbod. Mensen
die nog niet willen bewegen of sporten worden
extra geïnformeerd, gemotiveerd en
gestimuleerd. Daarbij is er speciale aandacht
voor statushouders, mensen met een beperking
en mensen onder de armoedegrens.

GEREALISEERDE ACTIVITEITEN
Van november 2020 tot aan nu zijn er binnen
deze ambities verschillende activiteiten
gerealiseerd.
Gratis inloopspreekuren door
fysiotherapeuten bij
sportverenigingen;
De website Beleef Zwijndrecht is
uitgebreid met sport- en gezondheidsactiviteiten en aanbod;
Zwijndrecht is doortrapgemeente
geworden en stimuleert ouderen om
veilig en gezond deel te nemen aan
het verkeer;
Participanten van ‘Zwijndrecht Werkt’
zijn nu ook in beweging!
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AMBITIE 2:
GEEF RUIMTE VOOR BEWEGING
DEELAKKOORD NATIONAAL SPORTAKKOORD: DUURZAME INFRASTRUCTUUR
Iedereen moet kunnen bewegen en sporten op
een plaats en moment wanneer hij of zij dat
wil. Sportcomplexen worden meer voor multifunctioneel gebruik ingericht en het gebruik van
sportparken overdag wordt gestimuleerd. Buiten sporten in het (voortgezet) onderwijs wordt
extra gestimuleerd. We willen dat binnensportaccommodaties overdag ook meer gebruikt
kunnen worden voor andere doelgroepen. Ook
op andere plekken dan sportaccommodaties,
zowel binnen als buiten (zoals buurthuizen,
parken en openbare ruimte), wordt sport en bewegen gestimuleerd. Duurzaamheid en energie
staan centraal bij onderhoud en vervanging van
sportaccommodaties.

GEREALISEERDE ACTIVITEITEN
Van november 2020 tot aan nu zijn er binnen
deze ambities verschillende activiteiten
gerealiseerd.
Kindcentrum Het Akkoord volgt
schoollessen via een interactieve
beweegmuur;
Stagiaire Sportakkoord heeft
onderzoek afgerond naar
multifunctioneel gebruik
sportkantines en accommodaties;
Het Sportplatform stimuleert actief
energiescans bij sportverenigingen
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AMBITIE 3:
BEWEGEN IS VEILIG
DEELAKKOORD NATIONAAL SPORTAKKOORD: POSITIEVE SPORTCULTUUR
Overal kan veilig en met plezier gesport
worden. Bestuurders, trainers, ouders en
verzorgers werken hier samen aan mee.
Sport- en beweegaanbieders hebben onder
andere een vertrouwenscontactpersoon,
werken met gedragsregels en voor vrijwilligers
wordt een VOG aangevraagd. Geweld, pesten,
(seksuele) intimidatie en misbruik en andere
misstanden worden tegengegaan. Professionals
uit onderwijs, zorg en welzijn helpen de sporten beweegaanbieders hierbij. Wanneer een
misstand bij iemand wordt gesignaleerd weet
men waar aan de bel getrokken moet worden.

GEREALISEERDE ACTIVITEITEN
Van november 2020 tot aan nu zijn er binnen
deze ambities verschillende activiteiten
gerealiseerd.
Kwetsbare meiden (11 tot en met 18
jaar) ontdekken eigen talent en
creëren veilige plek;
Bureau Halt zet gratis interventies in
om sporten veilig te houden voor
iedereen;
Sport wordt ingezet als middel voor
kwetsbare jongeren op de Sprong.
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AMBITIE 4:
JONG GELEERD IS OUD GEDAAN
DEELAKKOORD NATIONAAL SPORTAKKOORD: VAN JONGS AF AAN IN BEWEGING
Meer kinderen gaan bewegen en gaan meer
bewegen zodat ze voldoen aan de beweegnorm. Daarbij is er specifiek extra aandacht om
de sportuitval van kinderen tussen 12 en 18
jaar te verkleinen. Ook spannen we ons in om
de motorische vaardigheden van kinderen te
vergroten.

GEREALISEERDE ACTIVITEITEN
Van november 2020 tot aan nu zijn er binnen
deze ambities verschillende activiteiten
gerealiseerd.

Een belangrijke rol is weggelegd voor scholen,
waar vakkundige leerkrachten de kinderen veel
motorische vaardigheden kunnen bijbrengen.
Maar ook sport- en beweegaanbieders kunnen
een extra rol spelen door hun trainers technisch
op te leiden en ook voor jongere kinderen
aanbod te hebben (peuters en kleuters).
De rol van de ouders mag ook niet onderschat
worden en daar wordt met verenigde
kracht extra aandacht aan gegeven
(via o.a. scholen, welzijn, zorg en
sport- en beweegaanbieders).
Tot slot mag geen kind de basisschool verlaten zonder minimaal
één zwemdiploma (maar het
volledige zwem-ABC is het
streven).
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MQ-scan gestart op 14 scholen in
Zwijndrecht voor verbeteren van
motoriek met als doel eventuele
problemen sneller ontdekken en
aanpakken.
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AMBITIE 5:
SAMEN STAAN WE STERKER
DEELAKKOORD NATIONAAL SPORTAKKOORD: VITALE SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS
Sport- en beweegaanbieders blijven nu en in de
toekomst aansluiten op de behoeften van de
inwoners van Zwijndrecht zodat iedereen kan
bewegen. Sport- en beweegaanbieders werken
aan de deskundigheid van trainers,
bestuurders en vrijwilligers. Zij worden hierbij
begeleid en ondersteund door professionals
(zoals via de Services vanuit NOC*NSF en
partners in de wijk). Betrokkenheid en daarmee
bereidheid voor het doen van vrijwilligerswerk
van sporters binnen hun club wordt versterkt.
Ook de instroom van nieuwe vrijwilligers wordt
vergroot (zoals mensen zonder werk, ouderen
of jongeren vanuit maatschappelijk stage).
Sport- en beweegaanbieders delen hun
ervaringen met elkaar en werken waar mogelijk
samen. Zo ook met partners in de wijk.

GEREALISEERDE ACTIVITEITEN
Van november 2020 tot aan nu zijn er binnen
deze ambities verschillende activiteiten
gerealiseerd.
Scholingen voor deskundigheid bij
verenigingen voor trainers en
vrijwilligers. Denk aan verhogen van
sportplezier, behoud van vrijwilligers,
ouderbetrokkenheid, veilig en
positief sportklimaat.
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AMBITIE 6:
BEWEGEN IS GEZOND
DEELAKKOORD NATIONAAL SPORTAKKOORD: DUURZAME INFRASTRUCTUUR
Sporten en bewegen draagt direct bij aan een
goede gezondheid. Echter willen we meer doen.
Hiermee sluiten we aan op de ambities uit het
preventieakkoord. Zo stimuleren we kinderen
om tijdens en na het sporten meer water te
gaan drinken, zowel op school als bij sport- en
beweegaanbieders. Ook bieden we gezonde
producten aan in kantines als alternatief voor
ongezonde producten. Roken binnen een
sportcomplex vinden we niet normaal meer en
wordt dus zoveel mogelijk tegen gegaan; zo
ook overmatig gebruik van alcohol. Gebruik
van drugs en andere stimulerende middelen
wordt helemaal niet geaccepteerd. Blessures
worden uiteraard voorkomen, maar als die toch
ontstaan weten we hoe we goed kunnen doorverwijzen.

GEREALISEERDE ACTIVITEITEN
Van november 2020 tot aan nu zijn er binnen
deze ambities verschillende activiteiten
gerealiseerd.
Diëtist Dominique Flink heeft een
online cursus opgezet voor gezinnen
over een gezonde leefstijl;
De nieuwe aanpak ‘GGDSterrenmeter’ is opgezet om scholen
te helpen om een ‘Gezonde school’
te worden.
Het inzetten van voedingslessen op
basisscholen in schooljaar
2021/2022
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INITIATIEVEN EN VOORTGANG
Naast alle reeds gerealiseerde initiatieven, zijn er ook al veel in gang gezet. Sommige wachten nog
op bestuurlijke besluitvorming, andere ideeën kunnen door de corona maatregelen nog niet uitgevoerd worden, maar er is voldoende energie en enthousiasme om deze zeker te gaan realiseren
op een later moment. Hierbij tref je het totale overzicht van de activiteiten en ideeën van het lokaal
sportakkoord.

Ambitie 1. Iedereen beweegt

Huidige status initiatief

Mogelijkheid zoeken aangepast sporten
volwassen inwoners

Regionale inventarisatie of Special Olympics in Drechsteden verband georganiseerd kan
worden als startmoment

Jongeren stimuleren om meer te bewegen

Door corona geen evenement mogelijk. Staat op agenda 13+ najaar 2021

Freerunnen naar buiten
brengen - sportroute

1e fase: adviesnota behandeling 31 aug. Carroussel. Ook gesprekken met jongeren over
BMX-parcours ingezet mbt combinatie skatepark Molenvliet

Fysiotherapie moet beter doorverwijzen
naar vereningen en elkaar weten te vinden

Inloopspreekuren mogelijk door fysio. Actie verlengd tot herfstvakantie 2021

Sport- en beweegapp introduceren

1e stap: Beleef Zwijndrecht vullen, daarna 2e fase verkennen app

Overzichtelijk platform met
beweegaanbod creëren

Inmiddels is er met METT een link naar gezond Zwijndrecht en beweeg Zwijndrecht (via
Beweeg)

Vitaal ouder worden

Doortrappen gemeente geworden. Ook verkenning interventies Promuscle en TOM in sept.
2021

Inwoners aangepast sporten
matchen aan beweegaanbod

1 kindje inmiddels gelinkt aan Albatros. Verdere samenwerking met Fitkids verkennen.

G-sport versterken, evtl nieuw aanbod
creëren

HSV heeft initiatief door corona nog niet verder ontwikkeld.

Sporten/bewegen voor mensen
met laag zelfbeeld

Op 7 juli jl is een beweeggroep gestart met Vivera, Stand Strong, O&O, Lifegoals, Zwijndrecht Werkt.

Sporten/bewegen voor mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt

Pilot bij Diamondgym geweest. Wordt dit jaar verlengd. Lifegoals monitor wordt ingezet.

Voetbalaanbod 55+

Door corona maatregelen niet actief opgepakt. Wordt vervolgd.

Valpreventie

In september webinar over interventie TOM, waar valpreventie onderdeel van is.

Ambitie 2. Geef ruimte voor bewegen

Doel

Beweegcentrum Het Akkoord

Initiatief Lu beweegmuur is aangeschaft en breed inzetbaar (mobiele versie)

Multifunctioneel gebruik stimuleren

Studente afgestuurd op multifunctioneel gebruik. Agenderen voor sportplatform.

Onderzoek beschikbare capacitieit
binnensportaccommodaties

Vanaf 1 januari 2023 2 gymuren verplicht. Onderzoek is gestart voor beschikbare ruimtes
en formatie

Groepsapp gebruikers/huurders
accommodaties

Via Vastgoed opstarten.

Verduurzaming accommodaties

Vanaf november 2020 geld beschikbaar voor verenigingen voor energiescan. Loopt af nov.
2021. VV Heerjansdam gebruik van gemaakt.

Beweegmogelijkheden openbare ruimte
ouderen

Idee beweegtuin 0-100 jaar Carry Breur toegevoegd aan verkenning sporten in openbare
ruimte. Behandelling 31 aug carrousel.

BMX parcours voor en door jongeren

Gekoppeld aan skatiepark Molenvlietpark. Met jongeren opgepakt. Realisatie Q4 2021
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Ambitie 3. Bewegen is veilig

Doel

Girlz got talent

Kwetsbare meiden een veilige plek geven om te voorkomen dat ze verkeerd terechtkomen.
Actief opgepakt door Theaterhuis Drechtsteden en Diverz. Loopt

Inzetten op grensoverschrijdend gedrag
indiviudueel en team door Halt

HALT heeft presentatie gegeven in sportplatform en kan preventief ingezet worden.

Ondersteuning bij signalering
kindermishandeling

Wel opgepakt door ambtenaar kindermishandeling, maar nog geen daadwerkelijke acties
vanwege corona

Sport als middel bij kwetsbare jongeren

Pilot op de Sprong waarbij sport als middel is ingezet. Pilot is succesvol, wordt verlengd
en ondergebracht in proeftuin preventie, signaleren en normaliseren

Ambitie 4. Jong geleerd is oud gedaan

Huidige status initiatief

Meer bewegen in het onderwijs

14 scholen gaan over op MQ-scan om breed motorische ontwikkeling beter te kunnen
monitoren

Vanuit scholen doorverwijzen naar
sportvereningen

In nieuwe brede school beleid is school-sportvereniging mogelijk een oplossing

2x gymles in de week op alle scholen

Per 1 janauri 2023 een wettelijke verplichting. College onderwijshuisvesting en vastgoed
aan zet

Ouder-kind trainingen

Via Toppie stimuleren

Jongeren van 12-18 jaar weer aan
het sporten krijgen

Via Mattie extra agendapunt voor nieuwe schooljaar (als corona maatregelen toelaten)

Valpreventie kinderen

Relatie met MQ-scan, we volgen de motorische ontwikkeling.

Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

Via MDT wordt een onderdeel om jongeren 20 uur actie training te laten bieden, bijv.
callistenics. Kans voor koppeling aan adviesnota bewegen in de buitenruimte. Summer
games gedaan.

Ambitie 5. Samen staan we sterker

Huidige status initiatief

Ontwikkeling pedagogische vaardhigheden
sporttechnisch kader

Eerste scholing is geweest rondom trainerschap. Tevens heeft VVGZ een voorstel ingediend
voor brede scholing technisch kader. Kans om breder te trekken naar andere verenigingen

Gezamenlijke sportdag (niet) leden

Fitfor55 wil in oktober 2021 een sportdag organiseren.

Ambitie 6. Bewegen is gezond

Huidige status initiatief

Betere samenwerking/elkaar vinden
rondom gezonde voeding

Diëtiste heeft online cursus voor hele gezin opgezet (10 modules). Wordt gekoppeld aan
website gezond Zwijndrecht (Beleef )

Gezonde school: meer vignetten sport en
bewegen

De GGD gaat over op de sterrenaanpak, een manier om scholen te motiveren om aan de
gezonde school te werken en daarin stappen te nemen (van 1-5 sterren)

Rabobank wil meer doen voor leden/
inwoners op gebied gezonde leefstijl

Rabobank heeft beweegmuur mee gefinancierd en heeft gezonde werkvloer.

Voorlichting over voeding in de sport

Door corona nog niet gedaan. Wordt wel ingezet zodra dit weer kan.

Naast beweeglessen ook lesaanbod over
voeding

Via sportakkoord is Dominique Flink, kinderdietist in te zetten op basisscholen. Al 3 keer
gedaan op zomerschool Zwijndrecht

Watertappunten buiten bij
sportverenigingen

Initiatief wordt in preventieakkoord opgenomen en financiering geregeld.

Initiatieven on hold

Huidige status initiatief

Natuuronderhoud Hooge Nesse

Onderhoud hoort niet thuis in beweegakkoord.
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DOE MEE!
#ZWIJNDRECHT
BEWEEGT
ZWIJNDRECHT.NL/SPORTAKKOORD
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