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Inleiding en leeswijzer 
 
Met deze jaarrapportage van Sportstimulering Berg en Dal maken we zichtbaar wat er het 
afgelopen jaar (2021) gedaan is en wat hiermee gerealiseerd is. 
 
1.1 Doel 
 
Het doel van de Sportstimulering is eenvoudig: 

 Zo veel mogelijk inwoners van de gemeente Berg en Dal bewegen voldoende.  
Inwoners bewegen voldoende wanneer zij voldoen aan de nationale beweegrichtlijnen.  

 
Bewegen is gezond, zowel geestelijk als lichamelijk. Als inwoners voldoende bewegen heeft dat 
een preventieve werking ter voorkoming van problemen met de gezondheid. Daarmee is 
investeren in bewegen dus een goed middel om de gezondheid te verbeteren. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat mensen die meer bewegen zich ook beter voelen. Ze voelen zich 
gezonder en hebben meer zelfvertrouwen. Ook draagt bewegen eraan bij dat mensen elkaar 
ontmoeten. Zo wordt ook problematiek rond eenzaamheid en sociaal isolement bestreden. 
Bewegen is sterk verbonden met ontmoeten en met het verenigingsleven in de gemeente. Een 
sterk verenigingsleven en mogelijkheden waarbij mensen elkaar ontmoeten, komen het welzijn 
van de inwoners ten goede. Dus ook vanuit dat perspectief is het goed als veel mensen 
bewegen. 
 
1.2 Werkwijze  
 
Aanvullend op de werkwijze Sportstimulering Berg en Dal, waar het Sportteam een 
ondersteunende rol binnen bekleed, is er eind 2020/ begin 2021 een Lokaal Sport- en 
Beweegakkoord opgeleverd. Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord is de belangrijkste 
uitvoeringsagenda voor het Sportteam. Bewegen doen mensen zelf, met elkaar en vooral bij 
verenigingen. Vanuit het Sportteam ondersteunen we hen hierin. Dit doen we als volgt: 

 Verenigingen stimuleren gerichte activiteiten te organiseren 

 Initiatieven die bijdragen aan meer bewegen ondersteunen 

 Verbinden van de initiatieven tot een dekkend netwerk voor alle kernen en doelgroepen 

 Inwoners stimuleren deel te nemen aan activiteiten 

 Ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van effectieve activiteiten 

 Inwoners ondersteunen bij het vinden van een passende vorm van bewegen 

 Sport- en beweegaanbieders vraaggerichte ondersteuning bieden 
 
Sportstimulering Berg en Dal is een concept waarbinnen diverse samenwerkingspartners 

betrokken zijn. Ieder met een eigen rol en taken binnen het totale concept. De ene partij heeft 

een grotere rol dan de andere partij. Maar gezamenlijk 

streven we het hoofddoel van Sportstimulering en de 

doelstellingen uit het Lokaal Sportakkoord na.  

Om inwoners te stimuleren om voldoende te gaan 

bewegen zetten we in op verbetering van het sport- en 

beweegklimaat. We werken daarbij zoveel mogelijk 

vanuit de ideeën van de inwoners en organisaties zelf. 

Iedereen die aan de slag wil om inwoners aan het 

sporten en bewegen te krijgen kan onderdeel worden 

van de sportstimuleringsaanpak. 

    Sportteam Sportstimulering Berg en Dal 2021 
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In de onderstaande afbeelding wordt de samenhang tussen de verschillende betrokken partijen 

schematisch weergegeven.                    

 
    Schematische weergave werkwijze Sportstimulering Berg en Dal 2021 
 
1.3 Rapportage resultaten 
 
We willen dus bereiken dat meer inwoners gaan sporten/ bewegen en daarmee voldoen aan de 
beweegrichtlijnen. De beweegrichtlijnen geven aan hoeveel beweging nodig is voor een goede 
gezondheid, van jong tot oud.. Als uitgangspunt gebruiken we hiervoor de (beweeg)rapportages 
van de Gelderse Sport Federatie en de GGD. Ook verzamelen we zelf gegevens over 
deelname aan activiteiten en, wanneer mogelijk, het effect hiervan.  
 
Het inzichtelijk maken van de exacte effecten van onze werkzaamheden blijft een uitdaging. We 
proberen hierin ieder jaar weer een verbeterslag te maken. Ook zal de relatie tussen onze inzet 
en deze cijfers uit de beweegrapportages niet altijd direct zichtbaar zijn. We hebben dus ook 
andere informatie nodig om het effect van de Sportstimulering te kunnen beoordelen. In deze 
rapportage rapporteren we daarom met name het volgende: 
 

 Het bereik van de activiteiten en projecten die worden georganiseerd of mede mogelijk 
gemaakt worden om zo diverse doelgroepen aan het bewegen te krijgen/ houden. 

 De partijen die samen actief werken aan beweegstimulering vanuit zowel het concept 
Sportstimulering Berg en Dal als vanuit het Lokaal Sportakkoord.  

 
1.4 Impact Coronapandemie 
 
De Coronapandemie heeft, naast het effect op o.a. inwoners, organisaties en verenigingen, een 
grote invloed gehad op de activiteiten en resultaten van Sportstimulering Berg en Dal. De 
gevolgen van de pandemie worden deels meegenomen in de beschrijving van de activiteiten 
binnen deze jaarrapportage. Echter willen wij binnen deze jaarrapportage met name de nadruk 
leggen op wat we, ondanks de pandemie, wel hebben kunnen realiseren in het jaar 2021.     
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2. Samenvatting belangrijkste resultaten 
 
Over het algemeen zien we dat de gemeente Berg en Dal een sterk en rijk verenigingsleven 

kent. Ten opzichte van landelijke en provinciale gemiddelden scoren we relatief goed wanneer 

het gaat om het aantal inwoners dat voldoende sport en beweegt. Ook op het gebied van het 

aantal inwoners dat bij een sport- en beweegaanbieder sport, scoren we beter dan gemiddeld 

(zie bijlage 1).   

Het is echter niet vanzelfsprekend dat we dit niveau vast weten te houden. Door diverse 

ontwikkelingen als individualisering, digitalisering en vergrijzing is het huidige sport- en 

beweeggedrag zeker niet gegarandeerd. Het is daarom van belang om structureel in te blijven 

zetten op sport- en beweegstimulering.   

In het onderstaande overzicht worden de belangrijkste resultaten uit deze jaarrapportage 

Sportstimulering Berg en Dal 2021, kort en bondig per doelgroep weergegeven.  

Resultaten mensen met een beperking 
 

 13 inwoners met een beperking zijn via individueel sportadviestraject begeleid naar 
passend sportaanbod. 

 

 6 sportaanbieders hebben ondersteuning op maat gehad en/ of gebruik gemaakt van 
deskundigheidsbevordering (mede) georganiseerd door Uniek Sporten. 

 

 Twee nieuwe sportgroepen met daarin 20 deelnemers die nu met regelmaat sporten en 
bewegen zijn ontstaan vanuit een samenwerking tussen Pluryn en Stichting Koprol.  
 

 Steeds meer inwoners gaan zelf opzoek naar de diverse sport- en 
beweegmogelijkheden. Zo had de website van Uniek Sporten in 2021 regionaal 6000 
unieke bezoekers waarvan 550 bezoekers uit Berg en Dal gebruik hebben gemaakt van 
de zoekfunctie naar een passend sport- en beweegaanbod. 
 

 Door de communicatiecampagne weten inwoners met een beperking de Uniek Sporten 
Uitleen steeds beter te vinden. Dit blijkt uit het gebruik van de uitleen door inwoners uit 
de regio met een beperking dat ver boven het landelijke gemiddelde ligt.  

 

 Uniek Sporten heeft zowel in de kerngroep, als in de regiegroep, haar bijdrage geleverd 
bij de totstandkoming van het Sport en Beweegakkoord van Berg en Dal. Daarnaast is 
Uniek Sporten betrokken geweest bij een aantal initiatieven die voort zijn gekomen uit 
het Lokaal Sportakkoord.  
 

 Samenwerking met zorgpartners als Pluryn en TVN Zorgt is geïntensiveerd waardoor we 
een betere toegang hebben tot de doelgroep van inwoners met een beperking.  

 
Resultaten senioren 
 

 Aan de wandelchallenge hebben in totaal 510 inwoners uit Berg en Dal deelgenomen 
die in 30 dagen maar liefst 77.300km hebben afgelegd.  
 

 Aan de Unieke fietsreis hebben in totaal 205 inwoners uit Berg en Dal deelgenomen, 
verdeeld over 17 teams. In 30 dagen tijd hebben zij een afstand van maar liefst 
73.000km afgelegd.  
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 Alle 75-plussers uit Berg en Dal hebben een beweegkalender ontvangen waarmee zij 
gestimuleerd worden om structureel te gaan of blijven bewegen.  
 

 Er zijn 12 wandelroutes opgezet voor (de fittere) senioren met afstanden tussen de 
10km en 15km per route. De routes zijn voor iedereen beschikbaar. 
 

 Er zijn 2 beweegroutes gerealiseerd in park Mariëndaal en park ’t Groeske. Voor beide 
beweegroutes worden structurele en incidentele activiteiten georganiseerd. 
 

 Vanuit de pilot ‘Beter Gezond’ van het Radboud UMC hebben we 3 inwoners door 
kunnen geleiden naar structureel sport- en beweegaanbod waarbij zij kunnen werken 
aan een gezonde(re) leefstijl.     

 

 Vanuit het project ‘functioneel bewegen en in balans’ is een nieuwe pilatesgroep gestart 
en zijn 4 deelnemers doorgestroomd naar de groepen voor sportief wandelen. 

 

 Tijdens de ‘Nationale burendag’ in park ’t Groeske hebben 40 inwoners meegedaan aan 
diverse sport- en beweegactiviteiten in het park. 
 

 De senioren beweegcoach is in 2021 nauw betrokken geweest bij het Lokaal 
Sportakkoord door plaats te nemen in de regiegroep en door actief deel te nemen aan 
de werkgroep ‘Inclusief Sporten’. 

 
Resultaten jeugd 
 

 Sjors Sportief & Creatief blijft, ondanks de beperkingen vanwege de 
Coronamaatregelen, erg populair. In totaal hebben 734 basisschoolkinderen aan één of 
meerdere sportieve en/of culturele activiteiten van (sport)verenigingen deelgenomen. 
Van de inschrijvingen geeft 39,2% aan nog geen lid te zijn van een (sport)vereniging.   
 

 De scholen van SPOG en Condor organiseerde dit jaar, vanwege corona, de 
Koningsspelen per school. Naast een gezamenlijke start gaven de scholen zelf invulling 
aan een sportieve dag. Bij een aantal scholen kwamen sport- en beweegaanbieders 
clinics aanbieden. In totaal namen er +/- 2000 leerlingen deel aan de Koningsspelen.  
   

 Om de motorische ontwikkeling van leerlingen beter in beeld te brengen heeft SPOG 
een succesvolle pilot gedraaid met de MQ-scan. Het doel is om deze tool in 2022 op nog 
eens twee extra scholen van SPOG in te gaan inzetten. Ook Condor oriënteert zich op 
het inzetten van een tool voor het in kaart brengen van de motorische ontwikkeling.  
 

 Zowel de scholen van SPOG als van Condor houden zich bezig met het thema ‘actief 
leren’ waarbij bewegen geïntegreerd wordt in een aantal lessen (o.a. rekenen, taal)..  
 

 De uitvoering van clinics op de basisscholen van zowel SPOG als Condor kwam door 
corona minder snel op gang. Ondanks de coronaperikelen zijn er toch 6 sport- en 
beweegaanbieders geweest die clinics aan hebben geboden in 2021.  

 

 SPOG heeft een succesvolle subsidieaanvraag ingediend voor ‘innovatie en impuls 
bewegingsonderwijs’. In 2022 gaat SPOG aan de slag om met hulp van een externe 
procesbegeleider stappen te zetten om meer beweging te integreren in het 
onderwijsprogramma.  
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 Sport coördinatoren vanuit SPOG (6x per jaar) en Condor (4x per jaar) komen 
structureel bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren en de 
vorderingen m.b.t. de jaarplannen door te nemen.  
 

 10 sportverenigingen waren bereid om clinics aan te bieden voor middelbare scholieren 
van het Montessori College. Vanwege Coronamaatregelen konden helaas niet alle 
clinics doorgaan.   

 

 Het Montessori college gaat in samenwerking met o.a. de GGD meer nadruk leggen op 
het stimuleren van gezonde(re) voeding. Er worden in 2022 lessen en andere 
interventies ingezet om jongeren bewuster te maken van het nut van gezonde(re) 
voeding. 
 

 Het Montessori College werkt aan het creëren van een beweegvriendelijk schoolgebouw 
en schoolplein. In 2021 is hierin de eerste stap gezet door jongeren te vragen mee te 
denken over de inrichting van het schoolplein. In 2022 volgt de verdere uitwerking en 
uitvoering.  
 

 Het onderwijs gaat in 2022 de handen ineenslaan om zo gezamenlijk invulling te geven 
aan de Nationale Sportweek in september 2022. Hierin wordt ook de verbinding met 
andere partners van Sportstimulering Berg en Dal gezocht.   
 

 Met de Notre Dame zijn eind 2021 oriënterende gesprekken gevoerd. In 2022 gaan we 
bekijken of we structurele samenwerkingsafspraken kunnen maken op het gebied van 
Sportstimulering.           

 
Resultaten ondersteuning sport- en beweegaanbieders 
 

 In totaal zijn 18 ondersteuningsgesprekken met sport- en beweegaanbieders gevoerd 
door de verenigingsondersteuner. Hiervan hebben er 8 fysiek plaats kunnen vinden en 
zijn 10 digitale gesprekken gevoerd. Waarvan 8 fysieke Waar mogelijk is aan de hand 
van de gesprekken ook gerichte ondersteuning geboden. In 2022 worden de fysieke 
gesprekken met de sport- en beweegaanbieders geïntensiveerd.  
 

 In samenwerking met een aantal sport- en beweegaanbieders heeft de 
verenigingsondersteuner samen met de beweegcoach senioren Walking Sports 
activiteiten opgezet. 2 sportverenigingen zijn daadwerkelijk gestart, 1 sportvereniging 
heeft al aanbod voor Walking Sports (vanaf 2020) en 2 sportverenigingen hebben de 
voorbereidingen getroffen om in 2022 te kunnen starten met Walking Sports. 
 

 Op verzoek van twee sportverenigingen is voor complexe vraagstukken waar zij 
tegenaan liepen door de verenigingsondersteuner externe procesbegeleiding 
ingeschakeld om hierin de besturen van de sportverenigingen te begeleiden.  
 

 Na een behoeftepeiling onder sport- en beweegaanbieders hebben we in 2021 een 
drietal Webinars/ inspiratiebijeenkomsten georganiseerd met, vanwege de op dat 
moment geldende Coronamaatregelen, wisselend succes.  

 
 Het Sportcafé kon eind 2021 vanwege de op dat moment geldende maatregelen, 

ondank de goede voorbereidingen, helaas niet doorgaan. Het Sportcafé wordt daarom 
doorgeschoven naar het voorjaar van 2022. 
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Resultaten Lokaal Sportakkoord Berg en Dal 
 

 In 2021 hebben we vanuit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord 19 initiatieven vanuit 17 
verschillende organisaties financieel kunnen ondersteunen. Deze plannen dragen 
allemaal bij aan het versterken van het sport- en beweegklimaat in Berg en Dal.  Een 
score van19 van de 21 aanvragen die definitief zijn goedgekeurd door de regiegroep.  
 

 Alle 4 de thema’s van het Lokaal Sportakkoord komen terug bij de ingediende 
initiatieven. Voor het thema vitale sportaanbieders komen het minst aantal aanvragen 
binnen. Ondersteuning van sportaanbieders word veelal mogelijk gemaakt vanuit het 
speciaal daarvoor bestemde servicebudget.  
 

 De plannen zijn verschillend van omvang. Van de 21 aanvragen ging het om 10 
aanvragen tot 300 euro (vonkjes) en 11 aanvragen boven de 300 euro. Aanvragen zijn 
ingediend via het Lokaal Sportakkoord (20) en via Samen Berg en Dal (1). 

 

 32 partijen hadden eind 2021 het Lokaal Sportakkoord ondertekend waarmee zij 
aangeven een bijdrage te willen leveren aan de ambities en acties uit het akkoord. In 
2022 willen we organisaties nauwer betrekken door te gaan werken in werkgroepen 
waarin we gezamenlijk stappen zetten om de ambities uit het akkoord te realiseren.  
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3. Effect op inwoners 
 
Hoeveel inwoners weten we te bereiken? Gaan zij meer bewegen? Voldoen zij aan de 

beweegnorm? Hoe zit het met verschillende doelgroepen? 

Het antwoord op deze vragen bepaalt het succes van onze aanpak. De relatie tussen het 

stimuleren van bewegen of deelname aan de sportstimuleringsactiviteiten en de mate waarin 

mensen actiever worden is echter moeilijk vast te stellen. We proberen de uitgangssituatie 

inzichtelijk te maken aan de hand van de beschikbare informatie en cijfers (zie bijlage 1).  

Over het algemeen zien we dat de gemeente Berg en Dal een sterk en rijk verenigingsleven 

kent. Ten opzichte van landelijke en provinciale gemiddelden scoren we relatief goed wanneer 

het gaat om het aantal inwoners dat voldoende sport en beweegt. Ook op het gebied van het 

aantal inwoners dat bij een sport- en beweegaanbieder sport, scoren we beter dan gemiddeld.  

Het is echter niet vanzelfsprekend dat we dit niveau vast weten te houden. Door diverse 

ontwikkelingen als individualisering, digitalisering en vergrijzing is het huidige sport- en 

beweeggedrag zeker niet gegarandeerd. Het is daarom van belang om structureel in te blijven 

zetten op sport- en beweegstimulering.  

De hoofddoelstelling van de aanpak is eenvoudig, zo veel mogelijk inwoners voldoende aan het 
bewegen krijgen. Sportstimulering heeft mensen die onvoldoende bewegen als doelgroep. 
Specifieke aandacht is er voor kwetsbare groepen, als ouderen jongeren en mensen met een 
beperking. 
 
Rondom deze doelgroepen zijn ook specifieke partners betrokken die de opdracht hebben om 
de specifieke doelgroep zoveel mogelijk te laten bewegen. De resultaten van de plannen vanuit 
deze partners worden nu per doelgroep weergegeven.  
 
In onze aanpak werken we nauw samen met sportverenigingen en andere partners om 

structurele sportparticipatie te verzorgen. Een sterk verenigingsleven draagt ook bij aan het in 

beweging brengen van zoveel mogelijk inwoners. Naast inzet op in beweging brengen van 

specifieke doelgroepen zetten we dan ook in op een sterk verenigingsleven. De activiteiten die 

we hiervoor organiseren komen in hoofdstuk 4.1 aan bod.    

3.1 Effecten op doelgroep mensen met een beperking  
 
Binnen Sportstimulering Berg en Dal is Uniek Sporten een belangrijke samenwerkingspartner. 
Uniek Sporten richt zich op één van de speerdoelgroepen van Sportstimulering Berg en Dal, 
namelijk: mensen met een beperking. 
 
De doelgroep ‘mensen met een beperking’ valt in het Lokaal Sportakkoord onder het thema: 
‘Inclusief sporten: niemand buitenspel’ (zie hoofdstuk 4.2).   
 
Uniek Sporten algemeen  
Uniek Sporten is het sportloket voor sportvragen van mensen met een beperking en het 
coördineren van begeleiding bij het vinden van de juiste sport. Aan de andere kant zoekt Uniek 
Sporten de koppeling met de sportaanbieder, biedt ondersteuning en geeft advies in het 
opstarten van nieuw aangepast sportaanbod of het versterken hiervan.  
 
In samenwerking met verschillende partners worden (side) events op het gebied van aangepast 
sporten georganiseerd. Laagdrempeligheid en toegankelijkheid staan hierbij centraal. Uniek 
Sporten biedt daarnaast ondersteuning in het organiseren van clinics en workshops binnen o.a. 
het speciaal onderwijs en zorginstanties, waarbij verenigingen potentiële sporters kunnen 
inspireren, enthousiasmeren en kennis laten maken met hun tak van sport. 
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Uniek Sporten werkt via een regionale aanpak. Uniek Sporten regio Nijmegen is een 
samenwerkingsverband tussen de gemeente Nijmegen, Beuningen, Berg en Dal, Wijchen, 
Heumen en Mook en Middelaar. Juist de combinatie van de regionale met de lokale aanpak 
maakt Uniek Sporten krachtig. 
 
Naast de samenwerking tussen de gemeentes is er ook het Samenwerkingsverband Uniek 
Sporten regio Nijmegen, wat bestaat uit een sterkte samenwerking tussen sport, zorg, welzijn, 
onderwijs, overheid en overige belanghebbende organisaties.  
 
2021: Nóg een Corona jaar  
Ook 2021 is grotendeels een jaar geweest wat in het teken heeft gestaan van Corona en de 
bijbehorende maatregelen. Net als in 2020 hebben we continu bij moeten sturen. Maar ondanks 
dat enkele ambities geen doorgang konden vinden, hebben we via de digitale weg, of varianten 
binnen de geldende maatregelen, toch impact kunnen creëren op het thema aangepast sporten. 
Op de momenten dat er wél gesport mocht worden, merken we dat de mensen Uniek Sporten 
steeds beter weten te vinden. Dit blijkt onder andere uit een stijging van de sportadviezen, het 
nieuwe aanbod wat ontwikkeld is/wordt en een stijging van het gebruik van de Uniek Sporten 
Uitleen (voorheen Wheels2Sport) 
 
Uniek Sporten en sportadviestrajecten: match tussen vraag en aanbod 
Met betrekking tot sportadviestrajecten blijkt dat iedere situatie en casuïstiek van een 
individuele sportadviesvraag anders is en daarom vraagt om een behandeling en advies op 
maat. Het ene individu heeft bijvoorbeeld meer de behoefte aan adviezen over de verschillende 
mogelijkheden op het gebied van aangepast sporten, terwijl het andere individu meer 
begeleiding of afstemming nodig heeft in het proces voorafgaand.  
 
In 2021 zijn via ondersteuning vanuit de regiocoördinator van Uniek Sporten 13 verschillende 
individuele sportadviestrajecten doorlopen waarin de betreffende persoon, als inwoners van de 
gemeente Berg en Dal, is gestimuleerd, gemotiveerd en geadviseerd in de toeleiding naar 
(structureel) sporten en bewegen. Mensen weten hierbij steeds vaker zelf de weg naar Uniek 
Sporten te vinden. Daarbij kan geconstateerd worden dat de doorverwijzing vanuit met name de 
zorg, maar ook welzijn (bijvoorbeeld Sociale Teams) steeds vaker voorkomt.  
Tegelijkertijd moet duidelijk worden gemaakt 
dat, door de naamsbekendheid en de inzet op 
de profilering van Uniek Sporten, individuen 
en/of ouders/verzorgers/begeleiders de weg 
naar een geschikte aangepaste 
sportmogelijkheid ook via de website van Uniek 
Sporten hebben kunnen vinden. In 2021 heeft 
de website van Uniek Sporten regio Nijmegen 
bijna 6.000 unieke bezoekers genoteerd, 
waarvan meer dan 550 personen uit de 
gemeente Berg en Dal middels de zoekfunctie 
zelf naar een geschikte aangepaste 
sportmogelijkheid heeft gezocht. Hoewel dit niet 
direct iets zegt over de definitieve en/of 
structurele sport- en beweegparticipatie, toont dit wel aan dat individuen ook via andere kanalen 
op zoek gaan naar passende sportactiviteiten. Hiermee wordt de behoefte aan een 
sportservicepunt aangepast sporten - met een overzicht van de aangepaste sportmogelijkheden 
in de regio Nijmegen -  nog eens extra benadrukt.  
 
Uniek Sporten en verenigingsondersteuning 
De gemeente Berg en Dal kent op dit moment 12 sportaanbieders en initiatiefnemers die 
aanbod hebben voor mensen met een beperking. We bieden ondersteuning aan deze sport- en 
beweegaanbieders op verschillende gebieden, zoals: advies- en ondersteuningsfunctie, 



 

 
11 

subsidiemogelijkheden, procesbegeleiding, ledenwerving, het inschakelen van het netwerk en 
borging van het aangepast sportaanbod. Daarnaast kunnen bv. clinics/workshops aangeboden 
worden in het (speciaal) onderwijs. 
 
In 2021 is intensief samengewerkt met Stichting Koprol om een tweetal nieuwe sportactiviteiten 
te realiseren. Dit naar behoefte vanuit met name Pluryn, maar ook Driestroom. Eind 2021 is, 
met behulp van een bijdrage uit het Lokaal Sportakkoord, gestart met een sport en spelgroep 
voor jongeren en een rolstoeldansgroep voor volwassenen (+/- 20 deelnemers). 
 
Ook heeft er ondersteuning plaatsgevonden richting de Waterbasketbaltak van Aqua Novio ’94. 
De impact van corona was hier terug te zien in de terugloop van het ledenaantal en gezamenlijk 
is daarom weer ingezet nieuwe ledenwerving. 
 
Naast bovenstaande projecten zijn ook nog vier sportaanbieders individueel ondersteund en 
geadviseerd. Deze ondersteuning was gericht op Sjors Sportief, subsidies, informeren Lokaal 
Sportakkoord en clinics in het speciaal onderwijs. 
 
Uniek Sporten en zorg, welzijn en onderwijs 
Zorg-, welzijns- en onderwijspartijen in de regio Nijmegen zijn belangrijke vindplekken voor de 
doelgroep mensen met een beperking.  
 
Met Pluryn is veelvuldig samengewerkt n.a.v. uitgesproken sport- en beweegbehoefte vanuit de 
begeleiding en cliënten van Pluryn. Dit heeft geresulteerd in twee nieuwe sportactiviteiten in 
Groesbeek in samenwerking met Stichting Koprol, zoals hierboven ook al genoemd. 
 
Daarnaast wordt er samengewerkt met TVN Zorgt en wordt onderzocht op welke wijze er meer 
(structurele) sport en beweegmogelijkheden gecreëerd worden binnen de locaties (bijvoorbeeld 
de bso’s bij de Werkenrode school). In 2022 moet dit concreet worden gemaakt. 
 
Doordat er gedurende de zomerperiode relatief veel 
mogelijk was op het gebied van sport en bewegen, kon 
de Sport Heroes Challenge @ N.E.C. wel doorgang 
vinden. Gedurende deze dag kregen zo’n kleine 200 
kinderen uit het speciaal onderwijs uit de hele regio 
Nijmegen de mogelijkheid kennis te maken met zo’n 15 
verschillende sporten en sportaanbieders. Dit allemaal 
op het sportcomplex van N.E.C. en deels zelfs in het 
Goffertstadion. 
 
De regionale campagneweek aangepast sporten, in samenwerking met N.E.C. Maatschappelijk, 
kon dit jaar vanwege coronamaatregelen helaas niet doorgaan. 
 
Uniek Sporten en projecten/ (side) events 
Er zijn het afgelopen jaar ook meerdere 
projecten gedraaid en/of (side) events 
georganiseerd waar zowel de aangepaste 
sporter als het verenigingsleven op het 
gebied van aangepast sporten in de 
gemeente Berg en Dal van heeft kunnen 
profiteren. Een voorbeeld hiervan is Swim 2 
Fight Cancer, wat in de Spiegelwaal in 
Nijmegen plaats heeft gevonden. Samen 
met de organisatie en Stichting Koprol is 
gelukt dit evenement ook open te stellen 
voor mensen met een beperking. 
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In 2021 hebben we geen aandacht besteed aan de Uniek Sporten Uitleen. Dit initiatief zorgt 
ervoor dat volwassenen met een fysieke beperking kosteloos sporthulpmiddelen kunnen 
uitproberen, zonder eerst een heel WMO-
traject in te moeten. Door de 
beschikbaarheid van sportvoorzieningen 
vanuit een uitleenpool, kan uit het brede 
aanbod uiteindelijk de sport gekozen 
worden die het best past. 
De bekendheid die deze interventie 
gekregen heeft, bij zowel bewoners als bij 
zorg- en welzijnspartners, heeft ertoe 
geleid dat het gebruik hiervan sinds 2021 
boven het landelijk gemiddelde ligt. 
 
In 2019 is gestart met de eerste lichting van het N.E.C. Parateam. N.E.C. Nijmegen organiseert, 
samen de Sint Maartenskliniek, Special Heroes, Stichting Koprol en Uniek Sporten, 
sportactiviteiten voor mensen met een amputatie. Wekelijks maken zij kennis met verschillende 
sportactiviteiten en sportaanbieders om na een jaar een juiste structurele sport te kunnen 
kiezen. Daarnaast speelt het sociale aspect een grote rol. De deelnemers uit het N.E.C. 
Parateam zijn afkomstig uit de gehele regio Nijmegen. In juni 2021 is het traject van de tweede 
lichting afgelopen en heeft elke deelnemer 
zich bij een sportaanbieder aangemeld en 
sport nog steeds structureel. 
 
In november is de derde lichting van start 
gegaan. Opnieuw is een groep deelnemers 
met een amputatie (of soortgelijke 
lichamelijke beperking) wekelijks met elkaar 
aan het sporten bij N.E.C. 
 
Het Sport en Beweegakkoord van de 
gemeente Berg en Dal speelde gedurende 2021 ook een belangrijke rol. Uniek Sporten is zowel 
bij de kerngroep, als bij de regiegroep, aangesloten en in gezamenlijkheid proberen we dit 
akkoord te gebruiken om nog meer kansen en mogelijkheden te creëren voor mensen met een 
beperking. 
 
Nieuwe koers Uniek Sporten 

Uniek Sporten regio Nijmegen heeft voor de komende jaren een nieuw koersdocument 
opgesteld. De komende jaren staan een drietal speerpunten centraal, namelijk: 
 

1. Een groei in sport- en beweegparticipatie onder mensen met een beperking realiseren. 
2. Het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking kwalitatief te verbeteren 

en kwantitatief op complexe casussen te verbeteren. 
3. Kennis en innovatie op het gebied van aangepast sporten te ontwikkelen en te delen om 

als regio uit te groeien tot het kenniscentrum van aangepast sporten. 

"Uniek Sporten Uitleen is echt de ultieme manier om te ontdekken wat bij je 
past.", aldus Tamara. Ze leende een rolstoel met aankoppelhandbike en het 
bracht haar meer dan alleen vrijheid, ze kon eindelijk ook weer pad met haar 

man en kinderen 
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Belangrijkste resultaten mensen met een beperking 
 

 13 inwoners met een beperking zijn via individueel sportadviestraject begeleid naar 
passend sportaanbod. 

 

 6 sportaanbieders hebben ondersteuning op maat gehad en/ of gebruik gemaakt van 
deskundigheidsbevordering (mede) georganiseerd door Uniek Sporten. 

 

 Twee nieuwe sportgroepen met daarin 20 deelnemers die nu met regelmaat sporten en 
bewegen zijn ontstaan vanuit een samenwerking tussen Pluryn en Stichting Koprol.  
 

 Steeds meer inwoners gaan zelf opzoek naar de diverse sport- en 
beweegmogelijkheden. Zo had de website van Uniek Sporten in 2021 regionaal 6000 
unieke bezoekers waarvan 550 bezoekers uit Berg en Dal gebruik hebben gemaakt van 
de zoekfunctie naar een passend sport- en beweegaanbod. 
 

 Door de communicatiecampagne weten inwoners met een beperking de Uniek Sporten 
Uitleen steeds beter te vinden. Dit blijkt uit het gebruik van de uitleen door inwoners uit 
de regio met een beperking dat ver boven het landelijke gemiddelde ligt.  

 

 Uniek Sporten heeft zowel in de kerngroep, als in de regiegroep, haar bijdrage geleverd 
bij de totstandkoming van het Sport en Beweegakkoord van Berg en Dal. Daarnaast is 
Uniek Sporten betrokken geweest bij een aantal initiatieven die voort zijn gekomen uit 
het Lokaal Sportakkoord.  
 

 Samenwerking met zorgpartners als Pluryn en TVN Zorgt is geïntensiveerd waardoor we 
een betere toegang hebben tot de doelgroep van inwoners met een beperking.  
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3.2 Effecten op doelgroep senioren  
 
Binnen het concept van Sportstimulering Berg en Dal is de senioren beweegcoach (verbonden 
aan Kwiek Actieve Leefstijl) een belangrijke samenwerkingspartner. De senioren beweegcoach 
richt zich op één van de speerdoelgroepen van Sportstimulering Berg en Dal, namelijk: 
senioren. In 2021 heeft Marian Schijf afscheid genomen als senioren beweegcoach en heeft 
Kwiek Actieve Leefstijl een vervanger gevonden in de persoon van Jakko Piepenbrock. Forte 
Welzijn biedt daarnaast ondersteuning op een aantal projecten/ initiatieven.   
 
De doelgroep ‘senioren’ valt in het Lokaal Sportakkoord onder het thema: ‘inclusief sporten: 
niemand buitenspel’ (zie hoofdstuk 4.2).   
 
Inzet beweegcoach senioren algemeen 
Deze specifieke inzet voor de doelgroep senioren heeft een positieve uitwerking en 
verbindende werking in alle kernen van gemeente Berg en Dal. De senioren beweegcoach 
heeft contact met de wijkteams, verenigingen en kleine beweegvormen die voor de senioren 
aantrekkelijk zijn.  
 
Doordat veel activiteiten een match hebben met Kwiek Actieve leefstijl is kwaliteit van kader, 
materiaal en accommodatie gewaarborgd. De beweegcoach senioren adviseert en ondersteund 
Kwiek Actieve Leefstijl en andere sportverenigingen met senioren sportaanbod. Daarnaast is de 
beweegcoach senioren betrokken bij diverse projecten voor senioren. Binnen deze rapportage 
gaan we met name in op de diverse projecten waar de senioren beweegcoach bij betrokken is.   
 
Projecten voor senioren 
De senioren beweegcoach is bij diverse projecten betrokken geweest in 2021. Onderstaand 
wordt een korte omschrijving van deze projecten en daarbij horende resultaten beschreven.  
 

Lokaal Sportakkoord Berg en Dal 
De senioren beweegcoach is in 2021 nauw betrokken geweest bij de uitvoering van het Lokaal 
Sportakkoord. Zo heeft de senioren beweegcoach een actieve rol bekleed binnen het regieteam 
en maakt hij daarnaast deel uit van de werkgroep ‘inclusief sporten’.  
Binnen de werkgroep ‘inclusief sporten’ richt de senioren beweegcoach zichzelf met name op 
de doelgroep senioren.  
 
Functioneel bewegen en in balans 
In Heilig Landstichting is het project ‘functioneel bewegen en in balans’ gestart. Na de periode 
van enkele weken is er vanuit deze groep deelnemers een actieve groep pilates gestart en er 
zijn 4 deelnemers doorgestroomd in de ‘sportief wandelen-groepen’. 
 
Ontwikkeling 12 wandelroutes in de regio 
De 12 wandelroutes zijn terug te vinden op de website van Kwiek Actieve Leefstijl.  
De routes variëren van 10 tot 15 kilometer en duren ongeveer 3 uur. De 
routes zijn wel bedoeld voor de sportievere wandelaar en ze maken 
gebruik van de gebruikelijke, maar ook minder gebruikelijke paden. 
 
Unieke fietsreis  
Vanuit de 3 seniorensportverenigingen in de regio (Kwiek, 
Beweegcollectief Mook en Middelaar en Fit & Fun) is er een 
fietschallenge georganiseerd. De deelnemers moesten zelf hun 
kilometers bijhouden en werden (dagelijks) uitgedaagd om zo veel 
mogelijk kilometers te maken in 30 dagen tijd. Uiteindelijk hebben 17 
teams deelgenomen, met in totaal 205 deelnemers uit gemeente Berg 
en Dal. Er is een totale afstand afgelegd van ruim 73.000 km.  
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Wandelchallenge  
Het idee van de wandelchallenge was om met een groep deelnemers 3 (internationaal) 
bekende routes te lopen, zonder dat je daarbij het land uit hoeft of in grote groepen samen hoeft 
te komen. Zo is er gelopen naar: Santiago de Compostella, een tocht naar Rome of de route 
over het Pieterpad. Iedere deelnemer heeft (dagelijks) zo veel mogelijk kilometers geprobeerd 
te lopen en heeft wekelijks het aantal gelopen kilometers doorgegeven aan de 
groepsvertegenwoordiger. In 30 dagen tijd probeerde de groepen het vooraf gestelde doel 
(bepaalde route) te lopen. In totaal hebben 510 wandelaars meegedaan en is er een afstand 
afgelegd van ruim 77.300 km. 
 
Beweegkalender  
Vanuit het netwerk valpreventie bestaande uit: fysiotherapeuten, GGD Gelderland-Zuid, Kwiek 
Actieve Leefstijl, Gemeente Berg en Dal, Sportstimulering Berg en Dal en ZZG, is er een 
initiatief ontstaan om de oudere en minder mobiele senioren aan het bewegen te krijgen/ 
houden. Alle 75-plussers in de gemeente Berg en Dal hebben de beweegkalender in de 
brievenbus ontvangen. Daarnaast is de beweegkalender op diverse locaties uitgedeeld, zoals: 
Mariëndaal, de Slenk en alle niveau 3 beweeggroepen van Kwiek Actieve Leefstijl. 
  

 
 
Beweegroute park Mariëndaal  
In de zomer is de beweegroute feestelijk geopend in park Mariëndaal. Na de opening is er 
gestart met een groep van 10 deelnemers. Deze groep deelnemers is helaas teruggelopen 
richting het najaar. In het volgend jaar zal gestart 
worden met een intensievere samenwerking met de 
ZZG en andere betrokken partijen rondom het park. 
Daarnaast is er in het najaar een kritische blik 
geworpen op de attributen en paden in park 
Mariëndaal door de beweegcoach senioren en 2 
afgevaardigden vanuit de gemeente Berg en Dal. 
Hierbij is er een toezegging gedaan om enkele 
gebreken aan de paden, het oversteekpunt en losse 
attributen te verbeteren/ herstellen. 
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Beweegroute Vitaal Zuid  
In 2021 is een project genaamd ‘Vitaal Zuid’ gestart op sportpark-zuid van De Treffers.  
In de zomer van 2021 is er een beweegroute gerealiseerd op het sportpark. De beweegroute is 
een mooie aanvulling op de tevens nieuw geplaatste apparatuur (Milon circel) voor o.a. de 
doelgroep senioren. Naast de realisatie van de beweegroute is Kwiek Actieve Leefstijl in 
gesprek met Vitaal Zuid voor het opzetten van een zomeraanbod gericht op senioren en andere 
structurele sport- en beweegactiviteiten. 
 
Nationale burendag ‘t Groeske 
In de zomer heeft kwiek een bijdrage geleverd aan de 
burendag van ‘t Groeske’. Tijdens de burendag waren er 
diverse activiteiten geregeld voor de bewoners rondom park 
‘t Groeske. De eerste groep deelnemers bestond uit rolstoel 
gebonden bewoners van de ZZG. Zij werden geholpen door 
vrijwilligers en medewerkers van dezelfde locatie. Met circa 
20 deelnemers, 3 docenten vanuit kwiek en een stagiair 
vanuit de HAN Sportkunde is de beweegroute enthousiast 
afgelegd. In de middag heeft een tweede groep bewoners 
de route bewandeld, dit keer de route gelegen in park ‘t Groeske.  
Ook hier heeft een groep van circa 20 deelnemers enthousiast deelgenomen.  
 
Pilot ‘Beter Gezond’ Radboud UMC - Doorverwijzing naar buurtsportcoaches 
Bij een kwart van alle patiënten met kanker die in eerste instantie succesvol zijn behandeld, 
komt binnen enkele jaren de kanker terug, vaak met een slechte afloop. Er zijn inmiddels 
voldoende aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur dat het risico op terugkeer bij 
bepaalde kankersoorten verlaagd kan worden door een gezonde leefstijl.  
 
Radboud UMC, Voeding Leeft en de Vereniging Arts en Leefstijl slaan daarom de handen ineen 
om een leefstijlbehandeling te ontwikkelen voor de groeiende groep kankerpatiënten.  
 
Het programma dat ze hiervoor ontwikkeld hebben is ‘Beter Gezond’.  
Beter Gezond heeft twee doelstellingen: 

1. Het gesprek over leefstijl en preventie integreren in de 
spreekkamer van het ziekenhuis (intern Radboud UMC) 

2. Vanuit de spreekkamer doorverwijzen naar leefstijlinterventies in 
het sociale domein van de patiënt (doorverwijzing naar 
Sportstimulering Berg en Dal) 

  
Eind september 2020 is het Radboud UMC gestart met een pilot waarin patiënten uit een aantal 
gemeenten doorverwijzen worden naar buurtsportcoaches in de gemeente waar de patiënt 
woont. Dit om hen te helpen na de behandeling van kanker, actiever aan hun leefstijl te werken. 
Vanuit Sportstimulering Berg en Dal hebben wij aangegeven graag onze bijdrage te willen 
leveren aan dit programma.  
 
In 2021 heeft de pilot wat vertraging opgelopen vanwege de Coronapandemie. Aan de ene kant 
was er geen tot weinig ruimte om professionals vanuit het Radboud te scholen (vanwege de 
hoge druk op de zorg) en aan de andere kant waren activiteiten een 
lange periode ontoegankelijk vanwege de op dat moment geldende 
Coronamaatregelen.  
 
Ondanks deze redenen hebben we in 2021 toch 3 doorverwijzingen vanuit het Radboud 
ontvangen. Voor alle 3 de doorverwijzingen hebben we passend sport- en beweegaanbod 
kunnen vinden. 
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Belangrijkste resultaten senioren 
 

 Aan de wandelchallenge hebben in totaal 510 inwoners uit Berg en Dal deelgenomen 
die in 30 dagen maar liefst 77.300km hebben afgelegd.  
 

 Aan de Unieke fietsreis hebben in totaal 205 inwoners uit Berg en Dal deelgenomen, 
verdeeld over 17 teams. In 30 dagen tijd hebben zij een afstand van maar liefst 
73.000km afgelegd.  
 

 Alle 75-plussers uit Berg en Dal hebben een beweegkalender ontvangen waarmee zij 
gestimuleerd worden om structureel te gaan of blijven bewegen.  

 

 Er zijn 12 wandelroutes opgezet voor (de fittere) senioren met afstanden tussen de 
10km en 15km per route. De routes zijn voor iedereen beschikbaar. 
 

 Er zijn 2 beweegroutes gerealiseerd in park Mariëndaal en park ’t Groeske. Voor beide 
beweegroutes worden structurele en incidentele activiteiten georganiseerd. 
 

 Vanuit de pilot ‘Beter Gezond’ van het Radboud UMC hebben we 3 inwoners door 
kunnen geleiden naar structureel sport- en beweegaanbod waarbij zij kunnen werken 
aan een gezonde(re) leefstijl.     

 

 Vanuit het project ‘functioneel bewegen en in balans’ is een nieuwe pilatesgroep gestart 
en zijn 4 deelnemers doorgestroomd naar de groepen voor sportief wandelen. 

 

 Tijdens de ‘Nationale burendag’ in park ’t Groeske hebben 40 inwoners meegedaan aan 
diverse sport- en beweegactiviteiten in het park. 
 

 De senioren beweegcoach is in 2021 nauw betrokken geweest bij het Lokaal 
Sportakkoord door plaats te nemen in de regiegroep en door actief deel te nemen aan 
de werkgroep ‘Inclusief Sporten’. 
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3.3 Effecten op doelgroep jeugd  
 
Gericht op de doelgroep jeugd (0 – 18 jaar) hebben we vaste samenwerkingspartners in de 
vorm van SPOG, Condor en het Montessori College. Op deze manier bereiken we een groot 
deel van de jeugd uit Berg en Dal 
 
De doelgroep ‘jeugd’ valt in het Lokaal Sportakkoord onder het thema: ‘Vaardig in bewegen: 
actief en betrokken’ (zie hoofdstuk 4.2).   
 
Basisonderwijs 
Vanaf 2016 is het basisonderwijs betrokken als samenwerkingspartner binnen Sportstimulering 
Berg en Dal. Betrokken zijn de beide onderwijsstichtingen en de bijbehorende scholen: Stichting 
SPOG (8 scholen) en Stichting Condor (5 scholen). Per schooljaar wordt opnieuw bekeken 
welke afspraken t.a.v. Sportstimulering gemaakt worden. 
 
Belangrijke onderdelen uit de jaarplannen van beide stichtingen zijn: clinics in het onderwijs, de 
Koningsspelen (gezamenlijke sportdag), actief leren, het signaleren van motorische of 
lichamelijke achterstanden, de sportcommissie, inzet studenten sportopleidingen en Sjors 
Sportief & Creatief. 
 
Clinics in het basisonderwijs 2021 
Zowel SPOG als Condor heeft de sportaanbieders aan het begin van het schooljaar benadert 
en zelf een maand laten kiezen waarin ze clinics aan willen bieden. Ook hebben de 
sportaanbieders de keuze gekregen op welke scholen ze clinics aan willen bieden en voor 
welke groepen. Aan de hand daarvan hebben beide stichtingen een jaarkalender 
samengesteld. Per maand wordt weergegeven welke sportaanbieders clinics aanbieden tijdens 
de gymlessen op school. 
 
In totaal stonden clinics vanuit 12 sport- en beweegaanbieders ingepland (beide stichtingen 
opgeteld). Helaas kon door Corona een groot aantal clinics afgelopen jaar niet doorgaan.  
Bij SPOG zijn een aantal clinics vanuit in totaal 3 sport- en beweegaanbieders doorgegaan in 
2021. Ook bij Condor hebben clinics vanuit 3 sport- en beweegaanbieders plaatsgevonden. 
 
Zodra er in 2022 weer mogelijkheden zijn om clinics aan te bieden in het onderwijs dan worden 
de connecties weer gelegd tussen het onderwijs en de sport- en beweegaanbieders.  
 
Koningsspelen 
Zowel SPOG als Condor organiseert al meerdere jaren 
de Koningsspelen om zo kinderen te enthousiasmeren. 
De SPOG organiseert een centrale SPOG 
Koningsspelen vanuit de SPOG-sportcommissie en een 
aantal externe voor de groepen 4 t/m 8 van de 7 
verschillende basisscholen.  Condor organiseert de 
Koningsspelen jaarlijks op iedere school apart waarbij ze 
een divers sport- en beweegaanbod voor alle leerlingen 
opzetten.  
 
SPOG en Condor hebben ook afgelopen schooljaar de 
Koningsspelen met enthousiasme georganiseerd. Vanwege corona moest dit op een andere 
manier. Per locatie/per school is op creatieve wijze toch nog een mooie Koningsdag 
georganiseerd vaak ook nog met de inzet van sport- en beweegaanbieders. Ongeveer 2000 
leerlingen hebben deelgenomen.  
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Op vrijdag 30 april, de dag waarop de spelen gepland 
stonden, heeft op iedere school en iedere klas in z’n eigen 
bubbel een leuke geslaagde dag plaatsgevonden.  
 
Actief leren 
Alle scholen van SPOG en Condor zien het belang van 
actief leren in en willen hier graag tijd in investeren. Beide 
stichtingen willen graag alle leerkrachten 
enthousiasmeren, maar vooral 
ook praktijkvoorbeelden aanreiken van hoe je actief leren 

in je klas kunt realiseren. Alle scholen van SPOG en Condor werken met actief leren. Het 
verschilt per school hoeveel en hoe actief leraren hiermee aan de slag zijn. Alle leraren hebben 
ideeën en specifieke voorbeelden aangereikt gekregen zodat ze hier direct mee aan de slag 
kunnen gaan binnen de lessen. Ook zijn er op twee SPOG-scholen en op één Condor-school 
verschillende leerkrachten die diverse cursussen/ workshops volgen. Binnen beide 
sportcommissies worden regelmatig voorbeelden en ideeën uitgewisseld.  
 
Signaleren motorische en/ of lichamelijke achterstanden binnen het primair onderwijs 
SPOG, Condor, Forte Welzijn, de GGD en een aantal zorgprofessionals hebben zich 
gezamenlijk georiënteerd en verdiept in een ‘signaleringssysteem’ waarbij de motorische 
ontwikkeling in combinatie met de lichamelijke ontwikkeling (o.a. groei en gewicht) in beeld 
gebracht kan worden. Wanneer gesignaleerd wordt dat een kind een achterstand heeft in 
de ontwikkeling dan zou deze in een vroeg stadium naar de juiste professional (o.a. 
lifestyle coach, diëtist, fysiotherapeut) doorgestuurd kunnen worden.   
   
Er zijn afgelopen schooljaar verschillende kleine pilots gestart binnen de scholen van 
SPOG om te signaleren op motorische achterstanden. Hieruit is er een balans opgemaakt en 
zijn we gestart met een traject. Inmiddels is binnen dit traject een signaleringsmethode (MQ-
scan) geïmplementeerd op de Adelbrecht. Twee andere SPOG-scholen zijn inmiddels ook 
informatie aan het inwinnen om een proefperiode te starten. Ook de sportcommissie van 
Condor bekijkt welke wijze van signaleren aansluit en bij hen past.   
 
De Sportcommissie 

Zowel SPOG als Condor werken met een eigen zogenaamde 
sportcommissie. Iedere basisschool en een lid van het 
Sportteam van Forte Welzijn zijn vertegenwoordigd in de 
zogenaamde sportcommissie. De sportcommissie van SPOG 
komt 6 keer per jaar bij elkaar en de sportcommissie van Condor 4 
keer per jaar. Tijdens de bijeenkomsten wordt de stand van zaken 
m.b.t. de jaarplannen (speerpunten) doorgenomen en word kennis 
uitgewisseld. Helaas hebben de meeste vergaderingen digitaal plaats 
moeten vinden. Daarnaast is contact gehouden per mail en Whats 
App.    
 
Inzet studenten sportopleidingen 
Elke sportcoördinator van de afzonderlijke basisscholen onderhoudt contacten met de HAN 
(ALO), Kandinsky sport en het ROC Sport & Bewegen. Er wordt op schoolniveau met het team 
bekeken welke wensen en behoeften er zijn en aan de hand daarvan wordt contact opgenomen 
met de stagebureaus van de diverse sportopleidingen.  
Ook afgelopen jaar zijn binnen zowel SPOG als Condor diverse stagiaires actief geweest.   
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Sjors Sportief & Creatief in het basisonderwijs 
Met ingang van het schooljaar 2017/ 2018 is Sportstimulering 

Berg en Dal van start gegaan met het leuke en kindvriendelijke 

sportstimuleringsprogramma genaamd: Sjors Sportief & Creatief. 

Het geeft alle basisschoolkinderen na schooltijd de kans om zich 

te oriënteren in diverse takken van sport en cultuur zonder direct 

lid te hoeven worden. Alle sport-, beweeg- en cultuuraanbieders 

krijgen de mogelijkheid om hun aanbod te promoten in het 

kleurrijke Sjors Sportief boekje, waarop kinderen zich vervolgens 

digitaal kunnen inschrijven.  

Leerlingen van alle basisscholen in de gemeente Berg en Dal 

(inclusief speciaal onderwijs) ontvangen begin van het schooljaar 

boekjes voor Sjors Sportief/Creatief en kunnen zich inschrijven 

voor de sportieve en creatieve activiteiten.   

Het project loopt per schooljaar en niet per kalenderjaar.  
Daarom worden in deze rapportage de eindresultaten van 
schooljaar 2020-2021 weergegeven en daarnaast de 
tussentijdse resultaten van schooljaar 2021-2022 (loopt 
nog door tot juli 2022).   

 
Eindresultaat schooljaar 2020/ 2021 
 

Wat Aantal 

Aantal aanbieders 2020/ 2021 49 

Aantal activiteiten 2020/ 2021 229 

Aantal inschrijvingen 2020/ 2021 385 

Aantal al lid van sportvereniging 251 

Aantal nog geen lid van sportvereniging 134 

Aantal meldingen Armoedebeleid 3 

 
Tussentijdse resultaten schooljaar 2021/ 2022 
 

Wat Aantal 

Aantal aanbieders 2021/ 2022 52 

Aantal activiteiten 2021/ 2022 215 

Aantal inschrijvingen 2021/ 2022 349 

Aantal al lid van sportvereniging  197 

Aantal nog geen lid van sportvereniging 152 

Aantal meldingen Armoedebeleid 9 

 
Eindresultaat inschrijvingen per woonplaats in schooljaar 2020/ 2021 
 

Inschrijvingen per woonplaats Sjors Sportief 2020/ 2021

Beek Berg en Dal Groesbeek Kekerdom Leuth Millingen Ooij Ubbergen Buiten B&D
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Tussentijdse resultaat inschrijvingen per woonplaats in schooljaar 2021/ 2022 

 
Belangrijkste conclusies Sjors Sportief & Creatief 
 
Meeste inschrijvingen in Groesbeek 
Het meest opvallend aan bovenstaande grafieken is dat Groesbeek, net als in de afgelopen 
jaren, veruit het meeste aantal inschrijvingen heeft in beide schooljaren. Dit hangt mede samen 
met het aantal sportaanbieders per regio. Groesbeek heeft verreweg de meeste 
sportaanbieders. Daardoor is het activiteitenaanbod ook groter dan in de andere kernen.  
 
Gemiddeld is 39,2% van de ingeschreven kinderen nog geen lid van een (sport)vereniging.  
Daarmee bereiken we een relatief hoog aantal potentiele leden voor sport- en 
beweegaanbieders. In schooljaar 2020- 2021 geeft 34,8% van de 
ingeschreven kinderen aan nog geen lid te zijn van een (sport)vereniging. 
In het schooljaar 2021- 2022 gaat het om 43,6%. Het is nog niet bekend of 
deze kinderen naar aanleiding van de activiteiten ook daadwerkelijk lid zijn 
geworden van een sportvereniging.  
 
Deelname van kinderen in armoede aan aanbod Sjors Sportief & Creatief 
Aan de hand van de inschrijvingen kunnen we aangeven hoeveel meldingen er gemaakt zijn 
rondom armoedebeleid. Hier valt een duidelijke stijging in waar te nemen. In het schooljaar 
2020- 2021 hebben 3 mensen een melding gemaakt van armoedebeleid tegenover 9 mensen in 
het schooljaar 2021- 2022. Wanneer mensen melding maken van armoedebeleid dan brengen 
we de minimaregeling van de gemeente Berg en Dal onder de aandacht.    
 
Middelbaar onderwijs 
In de gemeente Berg en Dal kennen we twee middelbare scholen, namelijk de Notre Dame en 
het Montessori College.  
 
Notre Dame 
Met de Notre Dame zijn tot op heden nog geen afspraken gemaakt t.a.v. Sportstimulering. Eind 
2021 is er weer contact geweest met de intentie om te gaan kijken of we in 2022 structurele 
samenwerkingsafspraken op het gebied van Sportstimulering kunnen maken.  
 
Montessori College 
Vanaf 2017 hebben we jaarlijks (per schooljaar) afspraken gemaakt met het middelbaar 
onderwijs in de vorm van het Montessori College. We werken op eenzelfde manier samen als 
met het basisonderwijs. In 2021 heeft Montessori College de onderstaande activiteiten 
ondernomen.  
 
  

Inschrijvingen per woonplaats Sjors Sportief 2021/ 2022

Beek Berg en Dal Groesbeek Kekerdom Leuth Millingen Erlecom Ooij Buiten B&D
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Clinics jongeren via Montessori College 2021 
In de afgelopen jaren is de samenwerking tussen het Montessori College en de sport- en 
beweegaanbieders een belangrijk speerpunt geweest. De meeste sportaanbieders hebben al 
verschillende keren samengewerkt met de school. Het ging het afgelopen jaar om de volgende 
verenigingen: 
 
Fitness – Anytime Groesbeek 
Voetbal – de Treffers 
Turnen – de Hazenkamp Nijmegen 
Kickboksen – Martial-arts school Bodhi Dharma 
Atletiek – AV Cifla  
Dans – Diverse gastdocenten 
Outdoor en waterski – de Berendonck 
Outdoor Dushi – Siep 
Hengelsport – ’t Mun Appeltern 
Darten – Maddogs Groesbeek 
 
Het afgelopen jaar is anders verlopen dan vooraf werd beoogd. Zo zijn verschillende 
samenwerkingen stil komen te liggen en hebben we het een en ander moeten annuleren. We 
moesten creatief zijn en op zoek gaan naar activiteiten die binnen de Coronamaatregelen 
mogelijk waren. Zo zijn sporten als vissen en darten aan bod gekomen. Dit zijn niet de meest 
actieve sport- en beweegvormen maar ondanks dat zorgde deze activiteiten wel voor 
ontspanning en droegen ze bij aan de groepsvorming. Het doel is om, wanneer het weer kan, 
de samenwerkingen met de sport- en beweegaanbieders weer op te pakken in 2022. 

 
Gezondere en actievere leefstijl voor leerlingen stimuleren 

Eerdere resultaten van onderzoek van de GGD, lieten zien dat pubers 
regelmatig ongezond eten, in combinatie met een niet al te actieve leefstijl. De 
verleiding op school is erg groot, met drie supermarkten op steenworp afstand 
en daarnaast nog diverse aanbieders van (ongezonde) voeding. Eind 2021 
hebben we samen met de GGD en Forte Welzijn uitgesproken om in 2022 
handen ineen te slaan door samen te bekijken hoe we een actievere en 
gezondere leefstijl van de leerlingen kunnen stimuleren.   

 
Beweegvriendelijkere omgeving in en om de school 
Ook is er een start gemaakt met het beweegvriendelijker maken van onze 
school. We zijn van plan om te kijken naar een nieuwe inrichting van het 
schoolplein. Met verschillende partijen zijn we aan het kijken hoe we het 
uitdagender kunnen maken zodat leerlingen meer uitgedaagd worden om te 
gaan sporten en/ of bewegen. Er is een bijeenkomst georganiseerd waarbij 
jongeren betrokken zijn om mee te denken over de inrichting van het 
schoolplein.  
 
Nauwere samenwerking binnen het onderwijs en Sportstimulering Berg en Dal 
We hebben het doel gesteld om tijdens de Nationale Sportweek in september 2022 samen op 
te gaan trekken met andere onderwijsinstellingen binnen gemeente Berg en Dal. Tijdens deze 
week willen we samen een activiteitenaanbod opzetten voor de doelgroep jeugd van 4- 12 jaar. 
Wanneer mogelijk willen we ook in de toekomst hechter samen gaan werken met de 
onderwijsinstellingen.  
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Belangrijkste resultaten jeugd 
 

 Sjors Sportief & Creatief blijft, ondanks de beperkingen vanwege de 
Coronamaatregelen, erg populair. In totaal hebben 734 basisschoolkinderen aan één of 
meerdere sportieve en/of culturele activiteiten van (sport)verenigingen deelgenomen. 
Van de inschrijvingen geeft 39,2% aan nog geen lid te zijn van een (sport)vereniging.   
 

 De scholen van SPOG en Condor organiseerde dit jaar, vanwege corona, de 
Koningsspelen per school. Naast een gezamenlijke start gaven de scholen zelf invulling 
aan een sportieve dag. Bij een aantal scholen kwamen sport- en beweegaanbieders 
clinics aanbieden. In totaal namen er +/- 2000 leerlingen deel aan de Koningsspelen.  
   

 Om de motorische ontwikkeling van leerlingen beter in beeld te brengen heeft SPOG 
een succesvolle pilot gedraaid met de MQ-scan. Het doel is om deze tool in 2022 op nog 
eens twee extra scholen van SPOG in te gaan inzetten. Ook Condor oriënteert zich op 
het inzetten van een tool voor het in kaart brengen van de motorische ontwikkeling.  
 

 Zowel de scholen van SPOG als van Condor houden zich bezig met het thema ‘actief 
leren’ waarbij bewegen geïntegreerd wordt in een aantal lessen (o.a. rekenen, taal)..  
 

 De uitvoering van clinics op de basisscholen van zowel SPOG als Condor kwam door 
corona minder snel op gang. Ondanks de coronaperikelen zijn er toch 6 sport- en 
beweegaanbieders geweest die clinics aan hebben geboden in 2021.  

 

 SPOG heeft een succesvolle subsidieaanvraag ingediend voor ‘innovatie en impuls 
bewegingsonderwijs’. In 2022 gaat SPOG aan de slag om met hulp van een externe 
procesbegeleider stappen te zetten om meer beweging te integreren in het 
onderwijsprogramma.  
 

 Sport coördinatoren vanuit SPOG (6x per jaar) en Condor (4x per jaar) komen 
structureel bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren en de 
vorderingen m.b.t. de jaarplannen door te nemen.  
 

 10 sportverenigingen waren bereid om clinics aan te bieden voor middelbare scholieren 
van het Montessori College. Vanwege Coronamaatregelen konden helaas niet alle 
clinics doorgaan.   

 

 Het Montessori college gaat in samenwerking met o.a. de GGD meer nadruk leggen op 
het stimuleren van gezonde(re) voeding. Er worden in 2022 lessen en andere 
interventies ingezet om jongeren bewuster te maken van het nut van gezonde(re) 
voeding. 
 

 Het Montessori College werkt aan het creëren van een beweegvriendelijk schoolgebouw 
en schoolplein. In 2021 is hierin de eerste stap gezet door jongeren te vragen mee te 
denken over de inrichting van het schoolplein. In 2022 volgt de verdere uitwerking en 
uitvoering.  
 

 Het onderwijs gaat in 2022 de handen ineenslaan om zo gezamenlijk invulling te geven 
aan de Nationale Sportweek in september 2022. Hierin wordt ook de verbinding met 
andere partners van Sportstimulering Berg en Dal gezocht.   
 

 Met de Notre Dame zijn eind 2021 oriënterende gesprekken gevoerd. In 2022 gaan we 
bekijken of we structurele samenwerkingsafspraken kunnen maken op het gebied van 
Sportstimulering.      
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4. Versterken sport- en beweegklimaat 
 
Wij stimuleren zoveel mogelijk inwoners uit Berg en Dal om te sporten en bewegen. Om dit voor 
elkaar te krijgen verbinden, activeren en coachen we allerlei partijen in gemeente Berg en Dal. 
Gezamenlijk creëren we een netwerk voor inwoners waarmee we gezamenlijk een uitdagend 
sport- en beweegklimaat willen creëren. Om dit te kunnen bewerkstellingen richten wij ons op 
ondersteuning van sport- en beweegaanbieders en daarnaast ondersteunen we ook allerlei 
andere sport- en beweeg gerelateerde initiatieven via het Lokaal Sportakkoord.   
 
4.1 Ondersteuning sport- en beweegaanbieders  
 
De gemeente Berg en Dal kent een rijk en divers verenigingsleven. De gemeente kent 80 
sportaanbieders waar inwoners onder begeleiding kunnen sporten en bewegen.  
De sportaanbieders zijn verdeeld over de dorpskernen. Van kleinschalige verenigingen die 
stevig verankerd zijn in de gemeenschap tot grotere sportaanbieders met bereik tot ver buiten 
de eigen kern die meedoen op regionaal, landelijk of zelfs internationaal niveau.  
 
Sport- en beweegaanbieders hebben van oudsher een prominente rol in Berg en Dal. 
Maatschappelijke ontwikkelingen zetten deze rol onder druk. Vergrijzing, individualisering en 
digitalisering doen het sportlandschap veranderen. Om verenigingen te ondersteunen is een 
verenigingsondersteuner actief. De verenigingsondersteuner onderhoudt warme contacten met 
de sport- en beweegaanbieders en biedt, al dan niet uit het netwerk, gerichte ondersteuning. 
 
De ondersteuning van sport- en beweegaanbieders draagt bij aan het thema: ‘Vitale 
sportaanbieders: samen sterk’ (zie hoofdstuk 4.2).   
 
Onderstaand wordt weergegeven welke ondersteuning we in 2021 o.a. geboden hebben aan de 
sport- en beweegaanbieders. 
 
Ontwikkeling Walking Sports 
N.a.v. een inventarisatie bij de sport- en beweegaanbieders in 2020, hebben 2 
sportverenigingen uit Berg en Dal (TV de Oorsprong en Volleybalvereniging Switch ‘87) samen 
met de verenigingsondersteuner een pilot Walking Sports van 4 weken opgezet.  
Het resultaat bij TV De Oorsprong is een groot succes!  
Van de 16 deelnemers tijdens deze pilot zijn er 15 deelnemers daadwerkelijk lid geworden. 
 

 
 
Tevens hebben 2 andere verenigingen (Ikaros en Groesbeeks Glorie) voorbereidingen getroffen 
om deze pilot in 2022 te starten.  
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In gesprek met… 
In 2021 is de verenigingsondersteuner gestart met een nieuw item: ‘in gesprek met…’.  
Tijdens deze gesprekken met bestuursleden van sportverenigingen komen allerlei onderwerpen 
aan bod, zoals vrijwilligers, de behoefte aan bijscholing, het Lokaal Sportakkoord, etc. Deze 
gesprekken zijn laagdrempelig en een eerste aanzet om de vraag op te halen, op de hoogte te 
zijn van de verschillende ontwikkelingen en op maat ondersteuning aan te kunnen bieden. Door 
de maatregelen rondom corona konden niet alle gesprekken fysiek doorgaan. In totaal zijn er 
met 18 sportaanbieders ondersteuningsgesprekken gevoerd, waarvan er 10 digitaal en 8 fysiek 
hebben plaatsgevonden. De fysieke ondersteuningsgesprekken hebben plaatsgevonden met: 
 

- Judovereniging Groesbeek 
- Golfbaan Rijk van Nijmegen 
- Tennisvereniging Groesbeek 
- Anytime Fitness 
- De Treffers  
- TV de Oorsprong 
- Achilles ‘29 
- Vitaal Sportpark-Zuid (Stichting Nijerf) 

 
In 2022 willen we hierin een inhaalslag gaan maken en gaan de fysieke verenigingsbezoeken 
geïntensiveerd worden. 
 

Sportcafé voor sport- en beweegaanbieders 
Ieder jaar organiseert het Sportteam een sportcafé voor sport- en beweegaanbieders en 
belangstellende organisaties die zoveel mogelijk inwoners in beweging willen brengen. 
 
Het doel van het Sportcafé is informeren, inspireren, netwerken en krachten bundelen/ 
samenwerken. In de voorgaande jaren werd het Sportcafé als zeer nuttig en effectief ervaren.   
Helaas hebben we ondanks de goede voorbereidingen moeten 
besluiten om het Sportcafé op 15 november 2021, vanwege de op 
dat moment geldende Coronamaatregelen, te annuleren. 
We hebben besloten om het Sportcafé te verzetten naar het 
voorjaar van 2022.  
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Webinars/ inspiratiebijeenkomsten voor sport- en beweegaanbieders 
Eind 2020 hebben met een behoeftepeiling onder sport- en beweegaanbieders opgehaald waar 
hun behoefte ligt. Aan de hand van die behoeftepeiling hebben we in 2021 een aantal 
Webinars/ inspiratiebijeenkomsten geprobeerd te organiseren. Vanwege de op dat moment 
geldende Coronamaatregelen konden helaas niet alle bijeenkomsten doorgaan. Ook merkte wij 
dat door de Coronamaatregelen de interesse in een Webinar/ inspiratiebijeenkomst soms 
afnam. Het gaat daarbij om de volgende Webinars/ inspiratiebijeenkomsten: 
 

- Ledenbinding, online op 10 mei 2021. De volgende 8 verenigingen hebben 
deelgenomen: 

 Groesbeeks Glorie   De Treffers 

 Kwiek Actieve Leefstijl   Ikaros 

 Switch ’87     Senioren Beweegcoach 

 Zwemvereniging Groesbeek  Tennisvereniging Groesbeek 
 

- Gezonde Sportomgeving, online op 3 juni 2021. 
Is niet doorgegaan i.v.m. te weinig aanmeldingen. 
 

- 4 inzichten voor bestuurders, is niet doorgegaan i.v.m. de maatregelen.  
Deze cursus kan niet online aangeboden worden, alleen ‘live’. Deze zal in 2022 
nogmaals aangeboden worden. 

 
Individuele trajectbegeleiding voor sport- en beweegaanbieders 
Voor 2 vragen is in overleg met de sportaanbieders en de adviseur lokale sport individuele 
trajectbegeleiding ingezet. Bij beide vraagstukken waren 2 sport- en beweegaanbieders 
betrokken. Het gaat daarbij om: 

- Procesbegeleiding voor de fusie tussen VVLK en SVO 
- Procesbegeleiding/ mediator Achilles ’29 en Germania. 

 
Belangrijkste resultaten ondersteuning sport- en beweegaanbieders 
 

 In totaal zijn 18 ondersteuningsgesprekken met sport- en beweegaanbieders gevoerd 
door de verenigingsondersteuner. Hiervan hebben er 8 fysiek plaats kunnen vinden en 
zijn 10 digitale gesprekken gevoerd. Waarvan 8 fysieke Waar mogelijk is aan de hand 
van de gesprekken ook gerichte ondersteuning geboden. In 2022 worden de fysieke 
gesprekken met de sport- en beweegaanbieders geïntensiveerd.  
 

 In samenwerking met een aantal sport- en beweegaanbieders heeft de 
verenigingsondersteuner samen met de beweegcoach senioren Walking Sports 
activiteiten opgezet. 2 sportverenigingen zijn daadwerkelijk gestart, 1 sportvereniging 
heeft al aanbod voor Walking Sports (vanaf 2020) en 2 sportverenigingen hebben de 
voorbereidingen getroffen om in 2022 te kunnen starten met Walking Sports. 
 

 Op verzoek van twee sportverenigingen is voor complexe vraagstukken waar zij 
tegenaan liepen door de verenigingsondersteuner externe procesbegeleiding 
ingeschakeld om hierin de besturen van de sportverenigingen te begeleiden.  
 

 Na een behoeftepeiling onder sport- en beweegaanbieders hebben we in 2021 een 
drietal Webinars/ inspiratiebijeenkomsten georganiseerd met, vanwege de op dat 
moment geldende Coronamaatregelen, wisselend succes.  

 
 Het Sportcafé kon eind 2021 vanwege de op dat moment geldende maatregelen, 

ondank de goede voorbereidingen, helaas niet doorgaan. Het Sportcafé wordt daarom 
doorgeschoven naar het voorjaar van 2022.   
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4.2 Met partners aan de slag binnen het Lokaal sport- en beweegakkoord. 
 
Wat is het Lokaal Sportakkoord 
Het Sportakkoord is de inhoudelijke agenda voor de vaste samenwerkingspartners en anderen 
die willen bijdragen aan het sport- en beweegklimaat in onze gemeente.  
 
Eind 2020 is het Lokaal Sportakkoord opgeleverd en is de regie over het Lokaal Sportakkoord 
overgedragen van de sportformateur naar de lokaal samengestelde regiegroep.   

 

De 
De regiegroep houdt zicht op de voortgang van het Lokaal Sportakkoord. Daarnaast bewaken 
zij de bijbehorende financiële middelen. De regiegroep wordt voorgezeten door de coördinator 
Sportstimulering vanuit Forte Welzijn en komt 4 keer per jaar bij elkaar.  
 
De regiegroep had in 2021 de volgende samenstelling: 
 

 Anneke Janssen-Dijkstra - SPO Condor  

 Bas Vosbeek - GGD Gelderland-Zuid  

 Rick Brounen - Gemeente Berg en Dal  

 Dorien Meilink - Pluryn  

 Erik Groenen - Uniek Sporten  

 Esther van Dorst - Gemeente Berg en Dal  

 Ferdi Roelofs - Sportstimulering Berg en Dal  

 Jeroen van der Linde - Adviseur Lokale Sport  

 Loesan Bottema - Sportstimulering Berg en Dal  

 Jakko Piepenbrock - Senioren Beweegcoach  

 Susanne van Rooijen - Lokaal Oogsten  

 Theo Jochoms - De Treffers 
  
Inhoud Lokaal Sportakkoord Berg en Dal 
In het sport- en beweegakkoord hebben lokale partijen vanuit sport, onderwijs, zorg en welzijn 
hun ambities op het gebied van sport en bewegen vastgelegd en afspraken gemaakt over hoe 
zij met elkaar deze ambities willen bereiken. De ambities zijn divers en gaan over uiteenlopende 
thema’s en/doelgroepen. De 4 thema’s uit het Berg en Dalse Sportakkoord zijn: 
 

 Inclusief sporten: niemand buitenspel  
(kwetsbare doelgroepen als senioren, mensen met een beperking en 
mensen met een laag inkomen). 
 

In de gemeente Berg en Dal zetten we niemand buitenspel. We maken ons 
sterk om kwetsbare doelgroepen te bereiken en te betrekken. We zetten sport 
en bewegen in om iedereen een plek te geven in de samenleving. Ongeacht 
leeftijd, lichamelijke of geestelijke conditie, etnische achtergrond, seksuele 
geaardheid of sociale positie. 

 

 Vitale sportaanbieders: samen sterk  
(sport- en beweegaanbieders) 

 
Sport- en beweegaanbieders hebben van oudsher een prominente rol in Berg 
en Dal. Een belangrijk deel van onze inwoners sport bij een sportaanbieder, 
waar men elkaar ontmoet en door te sporten werkt aan de gezondheid. 
Maatschappelijke ontwikkelingen zetten deze rol onder druk. Het 
sportlandschap verandert door vergrijzing, individualisering, digitalisering en de 
anderhalvemeter-samenleving. Om deze veranderingen te trotseren is 
samenwerking van sportaanbieders onontbeerlijk. We zetten in op het 
vitaliseren van onze sport- en beweegaanbieders. 
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 Duurzame sportomgeving: dichtbij en veelzijdig  
(sportinfrastructuur, zoals: sportparken, openbare ruimte, sporthallen) 

 
Voor een leven lang sporten en bewegen is een beweegvriendelijke omgeving 
en een goede sportinfrastructuur nodig. Sporthallen, sportvelden, zwembaden 
en clubhuizen zijn onmisbaar om sport en beweging te stimuleren en 
faciliteren. De samenleving en de wijze van sport en bewegen verandert en 
stelt andere eisen aan activiteiten, accommodaties en de openbare ruimte. 
Ook in de gemeente Berg en Dal is vernieuwing noodzakelijk om de 
infrastructuur toekomstbestendig te maken. Dan kunnen we tegemoetkomen 
aan hoe we onze sporten beoefenen, hoe we onze sportvoorzieningen 
gebruiken en hoe we ons openstellen voor nieuwe activiteiten en doelgroepen. 
 

 Vaardig in bewegen: actief en betrokken  
(jeugd: kinderen en jongeren) 

 
Goed leren bewegen vraagt om deskundige begeleiding en een afwisselend 
aanbod van sportactiviteiten. Aandacht voor een actieve leefstijl onder 
schooltijd is niet voldoende. Het vraagt ook om betrokkenheid van ouders en 
sportaanbieders. De rol van ouders en verzorgers als rolmodel is cruciaal. Zij 
zetten voor hun kinderen de toon en leggen de basis. Sportaanbieders zijn 
eveneens onmisbaar. Met hun aanbod van sport- en beweegactiviteiten en 
deskundige begeleiding spelen zij een belangrijke rol. Om een actieve leefstijl 
bij kinderen te stimuleren is het betrekken van ouders en de samenwerking 
tussen onderwijs en sportaanbieders voorwaarde voor succes. 
 
Aantal betrokken partijen  
De officiële lancering van het Lokaal Sportakkoord heeft 
plaatsgevonden in februari 2021. Het Lokaal Sportakkoord is via 
diverse communicatiekanalen en het netwerk van de regieteamleden 
onder de aandacht gebracht.   
 
In 2021 hebben 32 partijen het Lokaal Sportakkoord ondertekend. 
Met deze ondertekening geven zij aan het Lokaal Sportakkoord een 
warm hart toe te dragen en waar ook een bijdrage te leveren aan de 
ambities uit het akkoord.   
 
De ondertekening van het Lokaal Sportakkoord is voor ons echter 
geen doel op zich. We richten ons met name op: 
 

1. Het inzichtelijk maken van de gedragenheid van het Lokaal 
Sportakkoord. 

2. De activiteiten en initiatieven die voortkomen uit het Lokaal Sportakkoord. Deze 
activiteiten moeten er uiteindelijk toe leiden dat sport en beweging (meer) gestimuleerd 
worden en dat het sport- en beweegaanbod toegankelijk is voor alle inwoners. 

  
In 2021 hebben we samen met de regiegroep de volgende acties ondernomen om het Lokaal 

Sport- en Beweegakkoord in de gemeente Berg en Dal beter bekend en gekend te maken:  

- Aanschrijven en persoonlijke benadering van (potentiele) partners. 
- Organiseren 4 verschillende werkgroepen die met thema’s aan de slag zijn gegaan. 
- Interne bijeenkomst binnen de gemeente om samen met andere ambtenaren te spreken 

over de verschillende ambities en hoe zij hierin kunnen bijdragen.  
- Communicatie via lokale media, de website en Social Media kanalen van 

Sportstimulering Berg en Dal 
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Overzicht ingediende plannen/ aanvragen die we financieel mogelijk hebben kunnen maken 
Onderstaand een overzicht van de 21 ingediende aanvragen/ initiatieven in 2021 die een 
bijdrage hebben geleverd aan het sport- en beweegklimaat in Berg en Dal. 

 
Van de 21 initiatieven/ plannen (voor specificatie zie bijlage 2) zijn 20 initiatieven rechtstreeks 
via het Lokaal Sportakkoord ingediend. 1 initiatief is ingediend via het platform ‘Samen Berg en 
Dal’.  
 
In 2021 zijn er in totaal 21 initiatieven ingediend. 19 van de 21 ingediende initiatieven zijn 
goedgekeurd en 2 aanvragen voldeden niet aan de criteria waardoor deze afgekeurd werden. 
De 21 initiatieven zijn door maar liefst 17 verschillende partijen ingediend.  
 
Alle 4 de thema’s komen terug bij de ingediende initiatieven. Met name inclusief sporten, 
vaardig in bewegen en duurzame sportomgeving komen regelmatig terug. Maar één initiatief is 
gericht op het thema vitale sportaanbieders. Dat valt te verklaren met het feit dat de grootste 
ondersteuningsbehoefte voor vitaliseren van de sport- en beweegaanbieders ingevuld wordt 
met het speciaal daarvoor beschikbare budget aan services.  
 
Van de 21 ingediende aanvragen ging het om 10 aanvragen tot 300 euro (vonkjes) en om 11 
aanvragen boven de 300 euro. 
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Resultaten Lokaal Sportakkoord Berg en Dal 
 

 In 2021 hebben we vanuit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord 19 initiatieven vanuit 17 
verschillende organisaties financieel kunnen ondersteunen. Deze plannen dragen 
allemaal bij aan het versterken van het sport- en beweegklimaat in Berg en Dal. Een 
score van19 van de 21 aanvragen die definitief zijn goedgekeurd door de regiegroep.  
 

 Alle 4 de thema’s van het Lokaal Sportakkoord komen terug bij de ingediende 
initiatieven. Voor het thema vitale sportaanbieders komen het minst aantal aanvragen 
binnen. Ondersteuning van sportaanbieders word veelal mogelijk gemaakt vanuit het 
speciaal daarvoor bestemde servicebudget.  
 

 De plannen zijn verschillend van omvang. Van de 21 aanvragen ging het om 10 
aanvragen tot 300 euro (vonkjes) en 11 aanvragen boven de 300 euro. Aanvragen zijn 
ingediend via het Lokaal Sportakkoord (20) en via  

` Samen Berg en Dal (1). 
 

 32 partijen hadden eind 2021 het Lokaal Sportakkoord ondertekend waarmee zij 
aangeven een bijdrage te willen leveren aan de ambities en acties uit het akkoord. In 
2022 willen we organisaties nauwer betrekken door te gaan werken in werkgroepen 
waarin we gezamenlijk stappen zetten om de ambities uit het akkoord te realiseren.  
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Bijlage 1: Algemene cijfers gemeente Berg en Dal 
 
Om tot een overzicht te komen van algemene cijfers in Berg en Dal hebben we gegevens van 
diverse partijen gebruikt. In dit overzicht gebruiken we de meest recente cijfers vanuit de 
Sportmonitor, GGD Gelderland-Zuid 2016/ 2017 (volwassenen), 2018/ 2019 (kinderen) en 
2019/ 2020 (jongeren). Ook het RIVM heeft beperkte aanvullende cijfers beschikbaar voor de 
doelgroep 18+ (2020). De cijfers van de gemeente Berg en Dal kunnen daarnaast weggezet 
worden tegenover de cijfers van de provincie Gelderland. Deze vergelijkingen zijn hieronder 
toegevoegd aan de hand van de volgende onderwerpen: 
 

 Nationale Beweegrichtlijn 

 BMI 

 Lidmaatschap sportvereniging 

 Redenen om te sporten 

 Nodig om meer te (kunnen) sporten/ bewegen 

 
Nationale Beweegrichtlijn 
Om gezond te blijven is het wenselijk tenminste vijf dagen per week tenminste 30 minuten matig 
intensieve lichaamsbeweging te hebben. Voor kinderen jongeren en mensen met overgewicht is 
het gewenste aantal minuten tenminste 60 per dag. Uit onderstaand overzicht (Gelderse 
Sportmonitor) blijkt dat de gemeente Berg en Dal gemiddeld iets beter scoort dan gemiddeld in 
de provincie Gelderland. 
  

Berg en Dal Provincie Gelderland 

Norm-actief 53.4 51 

Semi-actief 43.5 45.3 

Niet actief 3 3.7 

 
De bovenstaande cijfers zijn algemene cijfers geldend voor de gemeente Berg en Dal. 
Onderstaand worden deze cijfers verder uitgewerkt per leeftijdsklasse (GGD Gelderland-Zuid). 
Opvallend daarin is dat de leeftijdsklasse ‘kinderen’ het meest voldoet aan de beweegnorm. Na 
deze leeftijdsklasse zien we een duidelijke afname van het aantal inwoners die voldoen aan de 
NNGB. Pas bij de leeftijdsklasse ‘65-plussers’ neemt het aantal dat aan de NNGB voldoet weer 
redelijk toe. 
 

 
 
BMI (Body Mass Index) 
De Body Mass Index (BMI) is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. De 
BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico van je lichaamsgewicht. De BMI kan worden 
berekend voor kinderen en volwassenen van 2 t/m 70 jaar. Er wordt onderscheid gemaakt in 4 
niveaus:  

 Ondergewicht (je weegt minder dan goed is voor je gezondheid, je moet aankomen); 

 Gezond gewicht (dit gewicht moet je proberen te behouden); 

 Overgewicht (je weegt meer dan goed is voor je gezondheid, je moet afvallen); 

 Obesitas (je hebt ernstig overgewicht wat grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, 
je moet afvallen).  
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In de gemeente Berg en Dal is het aantal mensen met een gezond gewicht vergelijkbaar met de 
gemiddelde uit de provincie Gelderland. Opvallend is dat zowel het aantal mensen met 
ondergewicht en overgewicht wat hoger ligt dan gemiddeld in de provincie Gelderland. 
  

Berg en Dal Provincie Gelderland 

Ondergewicht 2.5 1.7 

Gezond gewicht 56.1 56.3 

Overgewicht 34.5 31.9 

Obesitas 6.9 10.1 

 
De bovenstaande cijfers zijn algemene cijfers geldend voor de gemeente Berg en Dal. 
Onderstaand worden deze cijfers verder uitgewerkt per leeftijdsgroep vanaf 19 jaar (GGD 
Gelderland-Zuid en RIVM). Opvallend daarin is dat mensen naar mate ze ouder worden ook 
steeds zwaarder worden. 
 

 
 
Lidmaatschap sportvereniging 
Niet iedereen sport in een vast verband. Een groot aantal inwoners sport individueel of samen 

met andere inwoners. Hier zijn geen exacte cijfers van te vinden. Wel kan in kaart worden 

gebracht hoeveel inwoners bij een sportvereniging lid zijn (KISS rapportage gemeente Berg en 

Dal 2019). In de onderstaande grafiek valt duidelijk waar te nemen dat het aantal inwoners uit 

gemeente Berg en Dal dat lid is van een sportvereniging enorm verschilt per leeftijdsgroep. 

 
Het ledenpercentage over de gehele bevolking is in gemeente Berg en Dal met gemiddeld 
26,8% hoger dan in Gelderland (26%) en in Nederland (24,7%). 
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Belangrijkste resultaten algemene cijfers in Berg en Dal 
 

 Inwoners uit Berg en Dal scoren beter dan 
gemiddeld in de provincie Gelderland met 
betrekking tot de Nationale Beweegrichtlijnen 

 

 Het gemiddeld aantal inwoners met een gezond 
gewicht is vergelijkbaar met het aantal inwoners 
in de provincie Gelderland met een gezond 
gewicht.  
Op het gebied van ondergewicht en overgewicht 
scoort de gemeente Berg en Dal echter hoger dan 
gemiddeld in de provincie.  
Het aantal inwoners met ernstig overgewicht 
(obesitas) is beduidend lager dan gemiddeld in de 
provincie Gelderland. 

 

 Opvallend is dat het gemiddeld aantal inwoners 
over de gehele bevolking dat lid is van een 
sportvereniging in gemeente Berg en Dal hoger is 
dan in Gelderland en Nederland.  
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Bijlage 2: Overzicht aanvragen Lokaal Sportakkoord 2021 
 
 

Vereniging/organisatie 
 

Thema Projectnaam Aangevraagde bedrag 

Kwiek Actieve Leefstijl Inclusief sporten: niemand buitenspel 

Vitale sportaanbieders: samen sterk 

Unieke Fietsreis € 450 

TV De Oorsprong 

 

Vaardig in bewegen: actief en betrokken 

Inclusief sporten: niemand buitenspel 

Schooltennis € 800 

TV De Oorsprong 

 

Vaardig in bewegen: actief en betrokken 

Inclusief sporten: niemand buitenspel 

Walking tennis € 1.000 

Volleybalvereniging Ikaros 

 
Vaardig in bewegen: actief en betrokken 

Scholenvolleybal toernooi 

2021 

€ 1.300 

Tennisvereniging Groesbeek 

 

Vaardig in bewegen: actief en betrokken 

Inclusief sporten: niemand buitenspel 

Vriendjesmaand € 149,95 

Tennisvereniging Groesbeek 

 

Duurzame Sportomgeving: dichtbij en 

veelzijdig 

Inclusief sporten: niemand buitenspel 

Dynamic Tennis € 139 

Tennisvereniging Groesbeek Inclusief sporten: niemand buitenspel 

Vaardig in bewegen: actief en betrokken 

DoMi Tennis € 65 

Tennisvereniging Groesbeek Vaardig in bewegen: actief en betrokken 

Duurzame Sportomgeving: dichtbij en 

veelzijdig 

Inclusief sporten: niemand buitenspel 

Schooltennis € 519,90 

Stagiair HAN i.s.m. De Treffers 
Inclusief sporten: niemand buitenspel 

Let’s Go Treffers Trimloop 

Groesbeek 

€ 2.010,70 

Vereniging 50 Plus Inclusief sporten: niemand buitenspel 

Duurzame Sportomgeving: dichtbij en 

veelzijdig 

Positieve gezondheid & 

functioneel bewegen 

€ 2.205,00 

Zevenheuvelenhuis 
Inclusief sporten: niemand buitenspel 

Bewegen in het 

Zevenheuvelenhuis 

€ 300 

SPO Condor 
Vaardig in bewegen: actief en betrokken 

Clinics, eerste helft van het 

schooljaar 

Afgekeurd 

Kindercentrum Domino Vaardig in bewegen: actief en betrokken 

Inclusief sporten: niemand buitenspel 

Aanschaf sportmateriaal € 199 

Volleybalverening Switch '87 Vaardig in bewegen: actief en betrokken           

Inclusief sporten: niemand buitenspel 

Aanschaf sportmateriaal voor 

Walking volleybal 

€ 299 

Beweegpark Zuid - Stichting 

Nijerf 

alle thema's fitnessmaterialen voor het 

beweegpark Zuid 

€ 1.920 

Dynamic Tennis, zelfstandige 

groep in Heuvelland 

Inclusief sporten:  niemand buitenspel aanschaf sportmateriaal voor 

dynamic tennis 

€ 300 

SPOG Condor college Vaardig in bewegen: actief en betrokken Bijscholing 

bewegingsonderwijs 

leerkrachten groep 3-8 

€ 770 

Alles Kids Kastenmakerij Alle thema's Aanschaf sportmaterialen om 

kinderen te laten bewegen en 

sterker te maken 

€ 300 

Oudervereniging basisschool 

Titus Brandsma 

inclusief sporten: niemand buitenspel      

vaardig in bewegen: actief en betrokken  

duurzame sportomgeving: dichtbij en 

veelzijdig 

Beweging(sonderwijs) 

stimuleren schoolplein Titus 

Brandsma 

€ 1.200 

Voorzieningenhart op de Heuvel inclusief sporten: niemand buitenspel Cursus valpreventie 

voorzieningenhart Op de 

Heuvel 

€ 700 

Studenten van basisschool 't 

Vossenhol 

vaardig in bewegen: actief en betrokken activiteit voor groep 8 van 't 

Vossenhol: Freefun 4 all 

Afgekeurd 
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Bijlage 3: Procedure aanvragen uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord  
 


