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Voorwoord 

 

 

 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Let’s Move Weert. In dit beleidsplan staan de 

doelstellingen die wij nastreven.  

In het kader van de Impulsregeling brede school, sport en cultuur zijn door de bewindslieden van 

OCW en VWS middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten om vanaf 2009 landelijk 

combinatiefuncties te realiseren. Combinatie-functionarissen in de zin van functionarissen die 

sport en bewegen  stimuleren en vanuit 1 werkgever werkzaam zijn in twee of meer sectoren. 

In 2012 is de regeling aangevuld met het “Programma Sport en Bewegen in de Buurt”, waarin 

het sport- en beweegbeleid gecombineerd wordt met gezondheidsbeleid en preventie. De 

regeling heet vanaf dan ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’. Combinatiefunctionarissen worden nu 

ook ‘buurtsportcoaches’ genoemd. Het doel is dichtbij en veilig in de buurt sporten, om daarmee 

een stevige basis te leggen voor een actieve en gezonde leefstijl. In dorpen en buurten en wijken 

aansluiting zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek. Dat draagt bij aan een sportieve en 

vitale samenleving. Met de inzet van sport en beweging kan daarnaast een belangrijke bijdrage 

geleverd worden aan sociale en educatieve doeleinden zoals de ontwikkeling en weerbaarheid 

van kinderen, het leren over sportiviteit en respect, maatschappelijke participatie en het 

verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. 

 

Zo kunnen we, samen met inwoners, werken aan een gemeente – vooralsnog de gemeente Weert 

- waar Gezond Gedrag een belangrijk gegeven is.  

 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Weert, 1 maart 2018. 

T.J.M. van Ekerschot (Manager Let’s Move) 

N.F. Peulen (Coördinator Let’s Move) 
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2. Algemeen 
 

De centrale doelstelling in het sociale domein is ‘iedereen doet mee’. Kern is de inzet op eigen 

kracht van de burger en zijn netwerk (zelfredzaamheid). Het bevorderen van betrokkenheid in de 

samenleving (samenredzaamheid). Niet iemands beperkingen, maar zijn mogelijkheden staan 

centraal.  

Om deze doelstellingen in het sociaal domein te bereiken wordt, onder andere  ingezet op het 

thema gezond gedrag. Met de gemeente Weert heeft zijn afspraken gemaakt over dit onderwerp. 

De Stichting Let’s Move voert per 1 januari 2018 deze werkzaamheden uit. 

Het welzijnswerk richt zich op het veranderen van gedrag en heeft vooral een preventief karakter. 

Wij willen zo vroeg mogelijk instappen, om hulpvragen en zorgvraag op een later moment te 

voorkomen. Het is onze uitdaging om te verbinden en bewoners te faciliteren, te versterken tot 

een grotere zelfstandigheid en / of naar meer participatie en meedoen in de samenleving. Wij 

hebben daarbij extra aandacht voor bewoners in kwetsbare situaties. 

 

In de Uitwerkingsovereenkomst met de gemeente Weert  (looptijd tot en met 31 december 2019) 

zijn de gewenste maatschappelijke effecten en doelen uitgewerkt. Het thema; Sport, bewegen en 

gezond gedrag heeft betrekking op de werkzaamheden van de Stichting Let’s Move. 

 

Sport, bewegen en gezond gedrag 

Maatschappelijk effect 

Burgers vertonen gezond gedrag. 

Doelen 

1. Sport en bewegen stimuleren door het aanbieden van veel 

beweegmomenten. 

2. Stimuleren van activiteiten. 

3. Organiseren van een netwerk aan organisaties die genoemde doelstelling 

ondersteunen. 

 

Let’s Move richt zich in het kader van het stimuleren van Gezond Gedrag steeds meer op de 

gedrag en minder op sport en bewegen. De meeste medewerkers hebben een uitvoerende rol in 

het sport en beweegaanbod van Let’s Move en op scholen. 

 

2.1 Missie 

 

Iedereen doet mee en levert een bijdrage aan een gezonde zelfredzame samenleving. 

 

2.2 Visie 

 

Let’s Move gaat uit van de kracht van de samenleving, beïnvloedt sociale processen en structuren 

om het welzijn van individuen, groepen en organisaties te versterken. 

 

Let’s Move streeft naar een gezonde en (fysiek) actieve samenleving. Let’s Move stimuleert voor 

iedereen sport, bewegen en een gezonde leefstijl door middel van voorlichting, voorbeelden, 

activiteiten en het aanbieden van sport- en beweegmomenten. Let’s Move houdt hierbij rekening 

met de uitgangspunten van “Positieve Gezondheid”, zij zetten sportstimulering en 

sportkennismaking in en we versterken sportverenigingen. Hierbij leveren ze een bijdrage aan 

het verminderen van behoefte aan zorg op de korte en lange termijn. 

 

De impact is preventief van aard. Mede door hun inzet bevorderen we de gezondheid en 

motorische ontwikkeling van inwoners van Weert.  

 

Het eigenaarschap van (nieuw) aanbod ligt in principe vanaf het begin bij een andere partij. De 

combinatiefunctionaris is een verbinder, aanjager, activeerder en signaleerder op het gebied van 

gezond gedrag naar zowel de doelgroepen, als omgeving, formele en informele organisaties 
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2.3 Bouwstenen Let’s Move  

 

 Let’s Move laat in de uitwerking de Samenleving eigenaar zijn van maatschappelijke 

vraagstukken 

 Let’s Move heeft extra aandacht voor mensen in kwetsbare situaties; 

 Let’s Move werkt met eigentijdse combinatiefunctionarissen; 

 Let’s Move ondersteunt zo licht als kan en zo zwaar als nodig; 

 De Let’s Move professional levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van onze 

doelen. De manier van handelen moet consistent zijn met de visie en vraagt om 

eenduidigheid met ruimte voor de professional voor eigen identiteit.  

 De medewerker signaleert kansen, trends, tekorten en knelpunten op micro, meso en 

macro niveau. We zijn present en onderhouden het netwerk. 

 Wij activeren om mentaal en/of fysiek in beweging te komen.  

 Wij jagen sociale initiatieven en betrokkenheid aan. Wij lobbyen, netwerken, verbinden en 

faciliteren.  

 Wij verbinden individuen, omgeving en/of organisaties.  

 

 
 

3. Sport Bewegen en Gezonde Gedrag (Let’s Move) 
 

3.1 Maatschappelijk effect:  

Burgers vertonen een gezond gedrag 

 

3.2. Doelstelling(en) 

1. Gezond gedrag stimuleren. 

2. Sport en bewegen stimuleren door het aanbieden van veel beweegmomenten. 

3. Stimuleren van activiteiten rondom de thema’s gezond gedrag, sport en bewegen. 

4. Organiseren van een netwerk aan organisaties die genoemde doelstelling ondersteunen en 

de activiteiten coördineren. 

5. Invulling geven aan de doelstellingen van JOGG. 

6. Bijzondere doelgroepen werven. 

 

3.3. Diensten en inzet medewerkers  

17.a. Coördinatie 

17.b. Buurtsport 

17.c. Onderwijs 

17.d. Verenigingen 

17.e. Beweegmakelaar  

17.f. Urban Culture en Sports 

17 g. JOGG Gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht) 

17 h. Beweegcoach(in opdracht besturen Meerderweert en Eduquaat) 

 

3.4 Doelgroep/ gebied  

Alle inwoners van Weert (alle leeftijden). 

17.a. Combinatiefunctionarissen, onderwijs, sportverenigingen en andere 

(maatschappelijke) organisaties. 

17.b. Buurtsport; 4 t/m 18 jaar. 

17.c. Onderwijs 4 t/m 18 jaar. 

17.d. Verenigingen. 

17.e. Beweegmakelaar; 18+, bijzondere doelgroepen. 

17.f. Urban Culture en Sports. 

17 g. JOGG Gemeente; -9 maanden t/m 12 jaar. 

17 h. Beweegcoach; 4 t/m 12 jaar. 
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3.5 Activiteiten 2018 (inzet) 

17.a. Het stimuleren van gezond gedrag in zijn algemeenheid en sport en bewegen in het 

bijzonder. 

- Het afstemmen van verschillende doelen van combinatiefunctionarissen. 

- Het verbinden van de sport- en beweegactiviteiten. 

- Stimuleren van sport- en beweegactiviteiten voor volwassenen en burgers met een 

beperking of een achterstand tot de arbeidsmarkt. 

- Laten uitvoeren van een monitor van het beweeggedrag van de jeugd. 

- Het coördineren van de leerafdeling sport en bewegen. Ondersteunen van initiatieven 

“open club” gedachte. 

 

17.b. Organisatie van laagdrempelige activiteiten in de wijken en dorpen en rondom scholen. 

- Het stimuleren van nieuwe vormen van sport – en beweegactiviteiten. 

- De organisatie van de zomersportweek. 

 

17.c.Het verzorgen van bewegingsonderwijs op zoveel mogelijk scholen. 

- Gastlessen verenigingen verzorgen / afstemmen. 

- Naschoolse activiteiten organiseren.  

 

17.d.Stimuleren van een verscheidenheid aan sporten en ondersteunen van verenigingen om 

vitale en maatschappelijke verenigingen te worden / blijven. 

- Het verzorgen van trainingen en promoten van sport en vereniging (o.a. door verzorgen 

clinics). 

 

17.e. Burgers in kwetsbare situaties ondersteunen bij het kennis laten nemen van het sport en 

beweegaanbod.  

- Organisaties stimuleren om het aanbod voor deze doelgroep te vergroten. 

- Het promoten van de positieve invloed van sport en bewegen op gezondheid en 

participatiemogelijkheden. 

 

17.f. Initiatieven op het terrein van Urban Culture en sports  aanmoedigen, initiëren en 

coördineren. 

- Sport- en cultuurparticipatie vergroten onder deze nieuwe doelgroep.  

 

17.g.Verzorgen regisseursfunctie namens gemeente als JOGG Gemeente. 

-  Organisatie van activiteiten om de bewustwording van de consequenties van bewegen en 

voeding op de gezondheid te bevorderen. 

- JOGG: Thema’s Plan van Aanpak uitrollen en/of uitvoeren “DrinkWater”, “Gezonde (sport) 

kantine” en “Gezonde Werkvloer”  

 

17.h. Bevorderen van beweegmomenten tijdens schooltijd (niet in gymles). 

 

17.i. Sportimpuls sport en spel na school; kinderen op de basisscholen in de wijken Boshoven, 

Groenewoud en Keent een gevarieerd en laagdrempelig sportaanbod aanbieden. 
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4. Stichting Let’s Move, de organisatie 
 

 

Binnen de holding van Unitus is per 1-1-2018 een nieuwe stichting opgezet; Stichting Let’s Move. 

Deze stichting zal werkzaamheden die voorheen door Sport Service Noord Brabant onder 

gebracht zijn, gaan uitvoeren. Binnen deze nieuwe stichting is de cao sport van toepassing. 

De beleidsmatige aspecten met betrekking tot sport, bewegen en gezond gedrag blijven 

ondergebracht binnen Punt Welzijn (zie genoemd taakveld) om de intensieve samenhang met de 

andere thema’s te kunnen blijven continueren. 
 
 

4.1 Organogram 

 

 


