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Dienstnaam Sport bewegen en gezond gedrag 
Maatschappelijk 
effect 

Burgers vertonen een gezond gedrag 

 

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. 

Diensten Regulier activiteit 

Geen 

 

Projecten 

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) 

Doelgroep/ 
gebied  

Projecten 

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. 

Activiteiten 2018 Projecten 

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 / 
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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.  

Speerpunt voor 
2018 

Projecten 

- Binnen de Unitus Holding is een nieuwe (sport) stichting opgericht. 

Uitvoerende activiteiten zijn per 2018 ondergebracht binnen Let’s Move. 

-     Samen met de gemeente Weert de implementatie van “Positieve 

Gezondheid” in het beleid van de combinatiefunctionarissen realiseren. 

Daarnaast de uitwerkingen van de heroriëntatie van de 

combinatiefunctionarissen implementeren in de uitvoering.  

- Voorzien in de toenemende vraag van inzet combinatiefunctionarissen 

onderwijs (vakleerkracht).  

-     Onderzoek naar de rol en de inzet van de combinatiefunctionaris (met 

name in en rondom het onderwijs/kinderopvang).  

-     Dekking realiseren voor JOGG vanaf schooljaar 2018-2019.  

- Voortzetten en verbreden van de beweegcoaches op scholen om zo 

beweegmomenten en gezond gedrag binnen het onderwijs te 

stimuleren (dynamische schooldag, schoolpleinspelen enz).  

- “OpenClub” Weert-Noord verenigt! (Boshoven) ondersteunen. Als 

combinatiefunctionaris in dat kader het Thema “Aanbod” oppakken .  

- Duurzame samenwerking met zorginstellingen zoals PSW, MetGGZ, 

Vincent van Gogh en IKS (Iedereen Kan Sporten). 

- Binnen de leerafdeling lopen momenteel met name MBO studenten 

stage. De samenwerking met Fontys Sportkunde is afgenomen. 

Onderzoeken  hoe Let’s Move voor de HBO studenten een interessante 

stageplaats blijft.  

- Werken aan een structurele inzet van de Beweegmakelaar na 1-9-2018 

en nieuwe initiatieven ontwikkelen. Functie invulling afstemmen op de 

behoeftes in het werkveld.  

- Werken aan een structurele inzet van een coördinator Urban Culture en 

Sports na 1-9-2018.  

- Naar aanleiding van interesse binnen de kinderopvang de inzet van de 

combinatiefunctionaris beoordelen. “Gezond gedrag” realiseren binnen 

het onderwijs en kinderopvang. 

-     Meer aandacht voor communicatie i.v.m. het communiceren van de 

“gezonde” boodschap.  
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- Onderzoek implementatie leerlingvolgsysteem in het basisonderwijs. 

 

Indicatoren 2018 Projecten 

- Aantal combinatiefunctionarissen in dienst uitgesplitst naar activiteiten. 

- Per activiteit/project/evenement, doelgroep, samenwerkingspartners, 

aantal activiteiten en aantal deelnemers (totaal en gemiddeld per 

activiteit). 

- Aantal scholen die gebruik maken van een pakket vakleerkracht. 

- Aantal scholen dat deelneemt aan de zomersportweek en aantal 

deelnemers (totaal en gemiddeld). 

- Aantal stagiaires die gebruik maken van een leerwerkplek. 

- Aantal sportverenigingen ondersteund. 

- Monitor beweeggedrag van de jeugd opgeleverd. 

- Aantal begeleide burgers door beweegmakelaar. 

- Aantal gerealiseerde beweegmaatjes. 

- Aantal verzorgde presentaties, clinics en cursussen door 

beweegmakelaar. 

- Aantal activiteiten en samenwerkingen Urban Culture en Sports. 

Kwaliteitstoetsing 

Klant-
tevredenheidstoet
sing 

Bij het merendeel van de activiteiten worden evaluaties ter plekke (al dan 

niet schriftelijk) uitgevoerd. Bij het onderwijs en bij de verenigingen wordt 

geëvalueerd met de docenten, contactpersonen en directie daarnaast wordt 

bij de vereniging geëvalueerd met bestuur en contactpersonen. 

Binnen de stuurgroep Weert in beweging worden alle sport- en beweegacti-

viteiten in Weert (en dus ook de Lets Move activiteiten) geregeld 

geëvalueerd. 

Potentiele risico’s - Geen structurele ondersteuning door subsidient. Momenteel loopt 

heroriëntatie traject.  Heroriëntatie kan tot andere keuzes leiden. 

Binnen de heroverweging een duidelijke borging  voor de taken en 

werkzaamheden van de CF Urban Culture en Sport en Beweegmakelaar 

meenemen. 

- De omvang van het takenpakket van de Beweegmakelaar is niet meer 

in overeenstemming met de ureninzet. 

- De toename aan vraag m.b.t. de inzet van de combinatiefunctionaris 

onderwijs en kinderopvang in relatie tot de financiële kaders.  

Effecten Kiezen 
met Visie 

In Kiezen met Visie is geen directe opdracht voor deze activiteiten 

opgenomen. Naar aanleiding van de discussie is wel de kosten baten 

verhouding van deze activiteit beoordeeld. Door het realiseren van een 

eigen stichting binnen de Unitus Holding zijn financiële voordelen te 

behalen, waardoor de dienst Sport bewegen en gezond gedrag weer 

kostendekkend is.   

 

 

 


