
 

Stand van zaken sport en bewegen in het sociale domein  
 
 
Sinds 2009 zijn de buurtsportcoaches (voorheen: combinatiefunctionarissen) actief in de gemeente 
Tynaarlo. De buurtsportcoaches leveren een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen in het sociale 
domein. Zij zetten zich ervoor in dat alle kwetsbare inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Dat 
zijn in onze gemeente bijvoorbeeld ouderen, nieuwkomers, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, 
mensen in een armoedesituatie en mensen met een ongezonde leefstijl. Ook voor jeugdigen en 
jongeren hebben zij bijzondere aandacht. De buurtsportcoaches leveren een belangrijke bijdrage aan 
het verbinden en versterken van onderwijs, sport en bewegen, buurt, welzijn en zorg. Periodiek wordt 
gerapporteerd over de voortgang van sport en bewegen in het sociale domein waarbij steeds enkele 
activiteiten worden uitgelicht met deze keer de volgende onderwerpen: 

 Cijfers januari t/m september 2019 
 Team-Up in de taalklas 
 Meer vrijwilligers in korte tijd 
 Integrale samenwerking in Zeijen 
 Beweegvriendelijke Inrichting van de Openbare Ruimte 
 Bewegen op Recept 
 Wandelgroep Zuidlaren (Nationale Diabetes Challenge) 
 Fietslessen Nieuwkomers 
 Sportloket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Cijfers (januari t/m september2019) 

 

Toelichting: een deelnemer aan een activiteit wordt 1 keer geteld als ‘unieke deelnemer’ ongeacht het 
aantal keren dat de activiteit wordt georganiseerd. Als deze persoon ook aan een andere activiteit 
deelneemt, wordt hij/zij opnieuw als unieke deelnemer geteld. 



Uitgelicht 

TeamUp  in de taalklas 

“TeamUp is heel leuk. Het zijn allemaal leuke activiteiten. En de juffen zijn echt lief. Al 
mogen we niet altijd voetballen. We maken haar ook wel eens boos. En dan moeten we 
overleggen, en niet schreeuwen."  

(Yonas, leerling van de taalklas) 

 
De buurtsportcoaches organiseren voor leerlingen van de taalklas en jonge bewoners van de 
Tussenvoorziening in Eelde, lessen ‘Team-Up’. Een door WarChild ontwikkeld programma van 
gestructureerde recreatieve sport-, spel- en bewegingsactiviteiten waarbij kinderen van 6 tot 
18 jaar uit oorlogsgebieden leren hoe ze met hun gevoel kunnen omgaan. In de taalklas 
worden de lessen georganiseerd samen met de groepsleerkracht. Recent verscheen in een 
uitgave van WarChild een interview met deze groepsleerkracht. Hieronder enkele passages uit 
dit interview. 

 

Juf Rosan kent lang niet alle verhalen van de gevluchte kinderen, maar ze kan er wel een 
voorstelling van maken. “Je weet en voelt dat kinderen in de klas veel hebben meegemaakt. 

Maar erover praten is voor hen heel lastig.” Daarom doet juf Rosan wekelijks de TeamUp-
activiteiten met de kinderen. 

Juf Rosan ziet duidelijk een positief effect van TeamUp op de kinderen - ook op Yonas en 
Kidane. “In het begin was Yonas vaak bokkig en ineens zeer explosief. Hij kon heel agressief 
reageren op een ander kind. De activiteiten laten hem ontspannen. Op speelse wijze leert hij 
zijn gevoelens te beheersen en om te zetten in positief gedrag. Zo liep hij laatst op een groepje 
af en zei: ‘Jongens, geen ruzie maken, we gaan sámen spelen’. Hij pakte de basketbal, nam de 

leiding in het groepje en het werd een prachtig spel. Nu ik hem langer in mijn groep heb, zit hij 
steeds beter in zijn vel. Ik zie een vrolijk en sociaal kind!” 

Hetzelfde geldt voor zijn broertje Kidane.” Hij blokkeerde als iets te moeilijk werd, dan werd 
hij boos. Maar nu komt hij met een glimlach naar school. Hij is helemaal bijgetrokken.” 
 

http://www.warchild.nl/teamup
http://www.warchild.nl/teamup


Meer vrijwilligers in korte tijd (MVKT) 
 

'Het is moeilijk om vrijwilligers te vinden voor onze organisatie. Deelname aan de cursus voor 
sportvereniging is echt een uitkomst voor ons!’  

(deelnemer cursus MVKT) 
 

De cursus MVKT wordt al meerdere jaren aangeboden aan sportverenigingen in de gemeente 
Tynaarlo. Vele sportverenigingen hebben middels de cursus een hoop nieuwe vrijwilligers 
geworven. De successen bereiken nu ook de “ niet” sportverenigingen. Tijdens de 
dialoogtafels die in het kader van ‘aan de slag met preventie in uw gemeente’ in de drie 
hoofdkernen werden georganiseerd, gaven veel aanwezige organisaties aan te kampen met 
een tekort aan vrijwilligers. Via het netwerk van de sociale teams zijn daarom alle 
vrijwilligersorganisaties benaderd met het aanbod om ook deel te nemen aan de cursussen 
MVKT. Museum De Wachter, Dorpsbelangen Donderen, Icare, Home start Noord Drenthe en 
de Kornoeljehof hebben zich daarop aangemeld voor de cursus die in juni 2019 van start is 
gegaan. Met wat aanpassingen en creativiteit is de cursus inmiddels ook geschikt gebleken 
voor deze organisaties.  En het blijk niet alleen een succes voor wat betreft de werving van 
vrijwilligers. Door de gezamenlijke bijeenkomsten ontstaat ook een geweldige kruisbestuiving. 
Organisaties leren van elkaar, delen hun successen en maken zelfs afspraken om elkaar te 
helpen. Zo maakt een zorginstelling gebruik van het netwerk van een voetbalvereniging en 
gaat een andere voetbalvereniging waterskiën. De cursus biedt dus niet alleen nieuwe 
vrijwilligers, maar levert ook geweldige samenwerkingsverbanden op. Inmiddels hebben zich 
meer organisaties gemeld voor een volgende editie van de cursus. 
 

Integrale samenwerking in Zeijen 
de beheerders van het MFA in Zeijen hebben in overleg met de sportvereniging (SVZ) en met 
ondersteuning van de buurtsportcoach besloten om het hele terrein 'rookvrij' te maken. Dit 
natuurlijk voor de gezondheid van de gebruikers van het MFA maar ook om een goed 
voorbeeld te geven van hoe het hoort te zijn rondom een MFA. 
 
Met hetzelfde netwerk is de buurtsportcoach bezig om het Positief Opgroeien in Drenthe 
(POD) Sport project op te starten bij de sportvereniging en in samenwerking met het KCZ 
(kindcentrum Zeijen). POD sport is een aanpak die helpt om positief gedrag bij kinderen te 
stimuleren en een positief klimaat binnen de verenigingen te realiseren. Bij het kindcentrum 
zijn naast de school de BSO en ook verschillende sportverenigingen aangesloten. In een 
gesprek met het bestuur van de vereniging en een aantal mensen die zijn aangesloten vanuit 
de school en BSO wordt gekeken hoe de partijen dit traject ingaan en welke stappen zij zullen 
nemen om alle gebruikers van het MFA zo tevreden en enthousiast mogelijk te houden. 
Wordt vervolgd. 
 

 



Beweegvriendelijke Inrichting van de Openbare Ruimte 
Ouders en docenten van CBS de Holtenhoek gaven aan dat de verkeerssituatie rondom de 
school  onveilig en erg druk is in de ochtend en de middag. De Holtenhoek is de afgelopen 
jaren erg in leerlingenaantal gegroeid en veel kinderen worden met de auto gebracht en 
gehaald. De buurtsportcoaches kijken met collega’s van duurzaamheid en de 
newerker/generalist naar mogelijkheden om dit probleem samen met de school op te gaan 
lossen.  
 
Na vooroverleg met ouders en medewerkers van de school zijn in samenwerking met de 
directrice een aantal ideeën uitgewerkt om de route van- en naar de Holtenhoek 
aantrekkelijker te maken voor fietsers en lopers. In september is vervolgens gestart met een 
bezoek aan de groepen 5 t/m 8 van de Holtenhoek in Vries. Na een presentatie over veilig 
verkeer, hebben de leerlingen hun routes van school naar huis in kaart gebracht en nagedacht 
over manieren om deze routes beter, veiliger en aantrekkelijker te maken. Dit najaar delen we 
de ontwerpen samen met de leerlingen met de ouders. Op die manier willen we laten zien dat 
het belangrijk is dat wanneer kinderen in staat zijn om veilig te voet op fietsend aan het 
verkeer deel te nemen, zij dit ook naar school gaan doen om het zo rondom school veiliger te 
maken. De vervolgstap is om te kijken welke ideeën in aanmerking komen voor uitwerking en 
realisatie in de omgeving van de school. 
 

 

 



Bewegen op Recept 
 

Inspiratiebijeenkomst huisartsen in Tynaarlo. 

Buurtsportcoach Eelde: “Op donderdag 3 oktober 2019 ben ik aangeschoven bij een 

inspiratiebijeenkomst van de huisartsen en zorgverleners in de gemeente. Het thema van 

deze bijeenkomst is: op weg naar samenwerking in zorg en welzijn in Tynaarlo. Tijdens deze 

bijeenkomst werden verschillende onderwerpen besproken zoals bijvoorbeeld de integrale 

ouderenzorg en werd er nadrukkelijk gezocht naar de verbinding tussen de verschillende 

zorgpartijen. Ik mocht hier samen met een collega wat vertellen over de Nationale Diabetes 

Challenge. De hieruit ontstane wandelgroepen hebben afgelopen week de finaleweek 

gelopen. Ons doel is nu om deze groepen zelfstandig te laten wandelen en om mogelijk 

nieuwe groepen te gaan starten. Hiervoor is de samenwerking met de huisartsen en 

praktijkondersteuners essentieel. Aan het einde van de avond mocht ik een stukje 

presenteren over de challenge en het was leuk om te merken dat er veel interesse vanuit de 

zaal kwam voor dit project. De huisartsen gaven aan het project wel te kennen maar dat het 

even op de “grote stapel” met werk terecht is gekomen. Ik denk dat het goed is geweest om 

het op deze manier weer even in het licht te zetten. Na afloop van de presentatie zijn er veel 

praktijken bij ons geweest en hebben hun intentie uitgesproken om mee te gaan doen. Op 

naar de volgende ronde!” 

 

Wandelgroep Zuidlaren (nationale diabetes challenge) 
“Ik heb diabetes type 2 en doe dit dus echt voor mijn gezondheid. Ik moet veel 
bewegen, zodat mijn bloedsuikerspiegel verhoogt. Ik probeer minimaal twee keer in de 
week te bewegen. Dat ik nu kan meelopen met deze groep, is voor mij ideaal.” 

         Dhr. Taaij, deelnemer NDC 
 
Buurtsportcoach Zuidlaren: “Het project de Nationale Diabetes Challenge is 20 weken geleden 
gestart. Elke dinsdag avond start er om 19.00 uur een wandeling. De deelnemers zijn 
voornamelijk mensen met diabetes type 2. Samen met huisarts Mees, Fysio Perdon en de 
Buurtsportcoach zijn we dit gestart. Op zaterdag 21 september hebben we gezamenlijk 
meegelopen in de Hunzeloop in Zuidlaren (wandelevenement). Iedereen wist de 10 km te 
volbrengen! Op 28 september was de afsluiting in Den Haag. Een 3-tal lopers is met de busreis 
vanuit Assen meegegaan voor de landelijke afsluiting.  
Officieel is de challenge nu afgelopen, maar met de wandelgroep hebben we besloten om 
door te wandelen. Volgend jaar willen we nog meer partijen betrekken bij de NDC. Samen met 
het huidige netwerk ontwikkelen we een flyer die onder meer door huisartsen, 
fysiotherapeuten en sociale teams kan worden gebruikt.  



Fietslessen nieuwkomers 
Sinds september 2018 organiseren de buurtsportcoaches fietslessen voor volwassen die 
kampen met fietsangst of die helemaal niet kunnen fietsen. Deelnemers melden zich aan via 
het inloopspreekuur van het sociaal team, waar ook altijd een buurtsportcoach aanwezig is. Ze 
krijgen daar informatie over de lessen en over hoe en waar ze een fiets kunnen aanschaffen. 
Dit gebeurt doorgaans via de MEE-doenregeling, waarvoor ter plekke een formulier wordt 
ingevuld. Zodra de fiets is aangeschaft kunnen de lessen beginnen. Op dit moment bestaat de 
deelnemersgroep vooral uit vrouwen uit Syrië. Zij krijgen 1x in de week fietsles. De rest van de 
week moeten ze zelf oefenen met fietsen. Ook krijgen de deelnemers een verkeersboekje van 
Veilig Verkeer Nederland met hierin de Arabische vertaling van de verkeersregels. Het leren 
fietsen gebeurt op een rustige plek. Vanaf het moment dat het fietsen (verschillende vormen 
zoals rechtdoor, bochten, etc.) en remmen goed gaat is het tijd voor een volgende stap: 
fietslessen in het dorp fietsen om de verkeersregels in de praktijk te oefenen.  
Na ongeveer 15 fietslessen kunnen de deelnemers stabiel kunnen fietsen en zijn ze voldoende 
met de verkeersregels bekend om zelfstandig op pad te gaan.  
 

 

 

Sportloket 
 

'Ik voel me per week fitter en sterker worden, wat voelt dit goed!'  
(jongen 17 jaar, uit Tynaarlo) 

 

De buurtsportcoaches werken nauw samen met de sociale teams om meedoen mogelijk te 
maken en om te voorkomen dat mensen in de (zwaardere) zorg terecht komen. Soms door 
een directe sportvraag op te pakken en soms door sport & bewegen in te zetten om 
onderliggende problematiek aan te pakken. De afstemming met de sociale teams vindt onder 
meer plaats door het aansluiten bij het inloopspreekuur. Drie voorbeelden: 

Meedoen 
Bij een gezin uit de gemeente Tynaarlo speelden veel problemen, zowel met de ouders als 
met de kinderen. Er liepen veel hulpverleners rond, maar tot een doorbraak kwam het niet 
waarop de casemanager besloot om voor een radicaal andere aanpak te kiezen voor een van 
de kinderen. Zonder hulpverleners en met de inzet van sport en bewegen. Het gezin had 
behoorlijk wat meegemaakt de afgelopen jaren en had op sportief gebied helaas alles laten 



lopen. Dit in combinatie met ongezonde voeding leidde tot overgewicht bij een groot deel van 
het gezin. De betreffende jongeman kampte met behoorlijk overgewicht en een groot gebrek 
aan zelfvertrouwen. Hij wilde graag sporten, maar wist niet goed wat hij wilde en waar hij kon 
beginnen. Hij had al het een en ander geprobeerd maar kwam eigenlijk nergens goed tussen. 
In de sportschool in werd hij vaak een beetje raar aangekeken en konden zij hem eigenlijk niet 
verder helpen. Dit voelde niet fijn waarna hij hier maar is gestopt met sporten. Met voetballen 
kon hij ook niet meekomen met het team waardoor hij daar ook mee is gestopt. Het stoppen 
met sporten beïnvloedde zijn gezondheid en had een negatief effect op zijn gewicht.  
 
Tijdens het gesprek met de buurtsportcoach kwam naar voren dat hij 
krachttraining/vechtsport wel zag zitten maar dat hij dit liever niet in zijn eigen dorp wil doen. 
In onderling overleg is besloten naar een sportschool te gaan waar de buurtsportcoach al 
meerdere keren plezierig had samengewerkt met de eigenaar. De betalingen zijn vervolgens 
geregeld door inzet van het jeugdsportfonds en al spoedig kon het sporten beginnen. 
De eerste paar keer is de buurtsportcoach samen met de jongen naar de sportschool gegaan 
om even af te tasten en om hem het vertrouwen te geven dat begeleiders van de sportschool 
het beste met hem voor hebben. Samen met de eigenaar is daarna een plan gemaakt voor de 
Personal Trainingslessen en om het afvallen in gang te zetten. In de beginfase werden de 
lessen afwisselend gegeven door de buurtsportcoach (een vertrouwd gezicht) en de 
begeleider van de sportschool. Door een combinatie van  intensieve cardiotrainingen 
gecombineerd met (kick)bokslessen blijft het programma uitdagend en leuk. Inmiddels durft 
de jongen ook alleen naar de sportschool te gaan en is hij druk bezig met afvallen. Mede door 
het afvallen en het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen heeft hij nu gesolliciteerd en een 
baan gekregen! Het sporten laat hij nu niet meer los, nu hij zelf ook inziet hoeveel 
meerwaarde een goede gezondheid heeft.  
 
Binnenkort is er een evaluatie gesprek met de casemanager, de buurtsportcoach en het gezin. 
“Dan gaan we ook kijken of we de rest van het gezin kunnen helpen zoals wij dat bij deze 
jongen hebben gedaan.” aldus de buurtsportcoach. 
 

Sportkeuze 

Een volwassen man wilde graag sporten, maar kwam daar niet aan toe. In gesprek met de 
buurtsportcoach is gekeken naar de wensen van deze man en de belemmeringen die hij 
ervoer bij de sportkeuze. De belemmeringen waren enerzijds gelegen in tijdgebrek vanwege 
mantelzorg en anderzijds in geldgebrek. Na het gesprek heeft hij zich aangemeld bij de  
sportschool zodat hij zelf zijn tijd kan indelen, i.v.m. de mantelzorgactiviteiten. De kosten 
worden betaald via de meedoenregeling. De inwoner was erg blij met deze oplossing, hij wist 
niet van het bestaan van de meedoenregeling. Hij is nu 2x in de week aan het sporten. 
 
Contributie. 
Een jongetje uit een Syrische familie zat al een jaar op voetbal en daarnaast ook op zwemles. 
Het zwemmen werd betaald vanuit het jeugdsportfonds, maar de vader wist niet dat er voor 
het voetbal niet betaald werd totdat de voetbalvereniging aan de bel trok en betaling van 
achterstallige contributie vroeg. Dit was echter niet op te brengen door de familie. Samen met 
een contactpersoon van de familie heeft de buurtsportcoach mogelijke oplossingen verkend. 
Daarop heeft de voetbalvereniging aangegeven dat de contributie voor afgelopen seizoen 
wordt kwijtgescholden. Komend seizoen gaat hij via het jeugdsportfonds voetballen. Alle 
partijen zijn erg blij met de oplossing. De zorgen om de contributieschuld zijn weggenomen, 
de jongen kan lekker blijven sporten en de vereniging behoudt een enthousiast lid.  


