
Inzetten op preventie. Dat is een van 

de speerpunten in het transformatie-

plan. Want helpen bij het oplossen van 

problemen is mooi, maar het voorko-

men van problemen is nog veel mooier. 

Juist op het gebied van preventie kan 

het programma Sport en Bewegen een 

belangrijke bijdrage leveren. Daarom zijn 

de buurtsportcoaches in Tynaarlo sinds 

januari 2016 aangesloten bij de sociale 

teams en werken zij zo aan de  ontwik-

keling van de participatiesamenleving. 

Samen met het onderwijs, sportaanbie-

ders, buurtverenigingen, woonzorgcentra 

en andere partners. 

Aan het einde van dit eerste jaar laten 

de buurtsportcoaches en andere mede-

werkers die betrokken zijn bij ‘Sport en 

Bewegen in het sociaal domein’ u zien 

hoe zij inwoners, jong en oud, in bewe-

ging krijgen. In deze folder hebben ze 

hun activiteiten voor u op een rij gezet. Ik 

ben onder de indruk van hun inzet en de 

resultaten. U ook?

Henk Berends, 

wethouder sociaal domein

Colofon
Dit is een uitgave van de  

gemeente Tynaarlo, december 2016.

Sport en Bewegen  
in het SoCiaal domein

meer weten?
Voor algemene vragen over de rol van sport en bewegen in het sociale domein kunt u 

terecht bij programmaregisseur Mieke Schoonhoven via m.schoonhoven@tynaarlo.nl. 

U kunt bij haar ook het ‘Visiedocument Sport en Bewegen in het sociaal domein’ aan-

vragen. Daarin staan de uitgangspunten van het programma beschreven. 

Voor een toelichting op de diverse deelprojecten kunt u contact opnemen met de 

buurtsportcoaches via combinatiefunctionaris@tynaarlo.nl.



positief opgroeien
Een veilige omgeving voor kinderen om in op 

te groeien is ook binnen de sportverenigingen 

belangrijk. Met de aanpak POD Sport worden sportverenigingen gestimuleerd en on-

dersteund bij het versterken van het positieve en pedagogische klimaat.

Sociale samenhang 
Het opzetten van een beweegaanbod voor bewoners van het woon-zorgcomplex Mo-

zaïek en mensen uit Zuidlaren. We ondersteunen het initiatief om een beweegtuin aan 

te leggen voor mensen van jong tot oud. Verenigingen, inwoners, fysiotherapeuten en 

bewoners en bezoekers van Mozaïek kunnen hier gebruik van maken.

Kwetsbare senioren in beweging 
Senioren worden uitgenodigd voor een fitheids-

test en nemen deel aan bewegingsprogramma’s, 

gericht op gezond ouder worden en met extra 

aandacht voor de sociale component.

Jongeren op gezond gewicht 
De gezonde keuze de makkelijkste keuze 
Met JOGG willen we bewustwording en een gezonde leefomgeving creëren. Activi-

teiten in Tynaarlo zijn Gezonde scholen, de Gezonde avond4daagse, Drink-water-

campagne, Mobiliteitsweek en Netwerkgroep verbinding preventie en zorg.

Sport jij ook? 
In het project ‘Sport Jij Ook?’ wordt van alle kinderen vanaf groep 5 in kaart gebracht 

of zij een zwemdiploma hebben en of zij aan sport doen. Voor kinderen zonder zwem-

diploma en kinderen die wel een sportwens hebben, maar nog niet sporten, wordt 

samen met school en de ouders een passende oplossing gezocht. Meestal gaat het 

daarbij om bemiddeling bij het Jeugdsportfonds. Soms gaat het om sportadvies en 

begeleiding naar een geschikte sport(aanbieder).

ieder kind moet kunnen sporten 
Het Jeugdsportfonds biedt kinderen uit gezin-

nen met een laag inkomen de mogelijkheid om 

te sporten. Door de inzet van buurtsportcoaches 

als intermediair is het aantal toegekende aanvra-

gen in 2016 gestegen tot 116.

Vroegsignalering van kinderen met een bewegingsachterstand 
Sommige kinderen hebben last van stoornissen in concentratie en gedrag 

door een achterstand in de bewegingsontwikkeling. Dit heeft vaak een negatief effect 

op de schoolprestaties. Door motorische screening worden deze kinderen vroegtijdig 

opgespoord. Met MRT-training kan een kind gericht oefenen om de achterstanden in 

te lopen. Jaarlijks worden ca. 400 kinderen getest. Zo’n 8% wordt doorverwezen naar 

een kinderfysiotherapeut of podoloog.

Sport draagt bij om mee te doen 
In het project ‘Sport maakt actief!’ wordt sport en 

bewegen ingezet voor activering, re-integratie en 

participatie van werkzoekenden. In de pilot zijn  

11 deelnemers 3 maanden bezig met hun eigen ontwikkeling, gericht op meedoen in 

de samenleving en gaan ze actief op zoek naar (vrijwilligers-)werk. Persoonlijke om-

standigheden die het zoeken naar (vrijwilligers)werk belemmeren worden aangepakt. 

Samenwerking buurtsportcoaches en sociale teams 
De buurtsportcoaches maken deel uit van de drie sociale teams. Zij zetten hun net-

werk en kennis in om mensen door sport en bewegen verder te helpen. Soms door 

een beweegprogramma aan te bieden in plaats 

van een rolstoel en soms door mensen letterlijk 

aan de hand mee te nemen naar een sportaan-

bieder. Andersom dragen zij ook casussen aan 

die via hun netwerk binnenkomen. Daarbij gaat 

het bijvoorbeeld om opvoedproblemen, maar 

ook sociaal isolement wordt binnen het sport- 

en beweegnetwerk gesignaleerd en aangepakt.

belangstellenden

deelnemers beweegactiviteiten

deelnemers fittest

aanmeldingen fittest

aantal deelnemers Jeugdsportfonds

“Dankzij Sport Maakt Actief kom 

ik de deur weer uit” (deelnemer 

werkzoekendenproject)

“Super dat jullie mij helpen met deze 

moeilijke trainingsgroep” (voetbal-

trainer tijdens POD-bijeenkomst)

“Wat ben ik blij dat jullie mij helpen 

met mijn zieke man” (deelnemer 

fittest GALM-project)


