
MEMO 

 

Aan:  Hans de Graaf en Oetra Gopal 

CC:  Jan Homans 

Van:  Mieke Schoonhoven 

Betreft: Voortgang sport en bewegen in het sociale domein (1e kwartaal 2019) 

PHO: 6 mei 2019  

Cijfers 
 
Lijst activiteiten aantal deelnemers aantal keer act

Activiteiten met de Bso's 0 0

Beweegpark 0 0

Beweegvriendelijke Inrichting Openbare Ruimte (BIOR) 0 3

Bewegen op Recept 0 0

Buurtactiviteiten 15 3

Derde beweeguur 475 27

Fietsles 13 19

Fitwijzer 0 0

Gezonde School 1149 19

Jeugdsportfonds 1 2

Jongeren Op Gezond Gewicht 0 0

Koningsspelen/Gezamelijke sportdag 0 2

MEE-doen regeling 4 0

MijnBuurtje 35 1

Motorisch Remedial Teaching 0 0

Nationale buitenspeeldag 0 0

Nationale Diabetes Challenge 6 2

Pleinspelen 258 25

Positief Opgroeien Drenthe 0 6

Schoolsporttoernooien 275 2

Seniorensport 0 0

Sociaal Vitaal 191 16

Sport Jij Ook? 138 9

Sport Maakt Actief 12 5

Sportadviescafé 93 2

Sportloket / Sociaal team 0 3

Sportpret 0 2

Team-Up! 85 26

TUVO-Sport 0 0

Vakantie-activiteiten 373 11

Valpreventie 0 0

Verbinding Preventie en Zorg 0 0

Verenigingsadvisering 85 4

totaal unieke deelnemers totaal unieke activiteiten

3208 189  



Uitgelicht 
 

De Nationale Diabetes Challenge is begonnen (en breidt zich uit!) 

 
“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 
 

In samenwerking met een fysiotherapeute uit Eelde is aansluitend op de fittest Vries 
begonnen met de Nationale Diabetes Challenge. 20 Weken lang wandelen deelnemers uit de 
gemeente Tynaarlo op donderdagmiddag van 15.30 - 16.30 uur een uur onder begeleiding van 
de buurtsportcoaches en fysiotherapeut. Naar aanleiding van de fittest waren er al 6 
enthousiaste aanmeldingen van inwoners die graag mee wilden wandelen ten behoeve van 
hun eigen gezondheid. Vier weken later is de groep al uitgebreid naar 12 deelnemers. Binnen 
de NDC werken de initiatiefnemers samen met de huisartsenpraktijken en 
praktijkondersteuners uit Vries, die inwoners naar de groep doorverwijzen. Door het plaatsen 
van persberichten, mond-tot-mondreclame en de samenwerking met andere collega's (sociaal 
teamleden) bereikt de boodschap van de challenge nog meer inwoners en blijft de groep 
groeien. In Zuidlaren start in april een tweede NDC-groep,  op initiatief van de 
buurtsportcoaches en in samenwerking met huisartsen. De challenge toegankelijk is voor 
iedereen. Zo zijn er al deelnemers van NDC Vries die aangaven graag te willen lopen in 
Zuidlaren. Zo komen er steeds meer mensen letterlijk in beweging voor hun eigen gezondheid. 

 



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.  
 

 
 

Sportcoaches op het plein 
In Eelde is gestart met het project ‘sportcoaches’. Leerlingen van groep 7 en 8 gaan hierbij  
tijdens de middagpauze spelletjes doen met de leerlingen van groep 3/4/5. Het project start 
met een vacature, waarop de bovenbouwleerlingen kunnen reageren door een sollicitatiebrief 
te schrijven. Hierna vinden de sollicitatiegesprekken plaats waarin de leerlingen uitleggen 
waarom zij dit graag willen doen en waarom ze geschikt zijn als sportcoach. Uit deze 
gesprekken wordt een aantal leerlingen gekozen die in een cursus van 2 middagen tot 
sportcoach worden opgeleid. In de cursus wordt behandeld hoe je een spelletje uitlegt, hoe je 
voor een groep staat en hoe je met moeilijke situaties omgaat.  De leerlingen gaan vervolgens 
onder begeleiding van de buurtsportcoach aan de slag op het schoolplein en uiteindelijk vindt 
er een examen plaats. Hierbij worden ook de ouders uitgenodigd. Aan het eind van het 
examen is de diplomering en dan mogen de leerlingen zelf een schema maken om aan de slag 
te gaan op het plein.  
Het project loopt nu op de Veenvlinder en de Rietzanger en beide scholen zijn erg 
enthousiast. De scholen geven aan dat de sfeer op het plein stukken verbeterd is en dat er 
weer structuur is op het plein. In Eelde zijn nu 25 sportcoaches opgeleid  (13 Veenvlinder, 12 
Rietzanger) en deze sportcoaches regelen de activiteiten voor ruim 160 kinderen ( 100 
Veenvlinder/60 Rietzanger). 



Fitheidstest Sociaal Vitaal Vries 
 
“Het was mij een waar genoegen. Ik zag er van te voren enorm tegenop maar ben heel blij dat 
ik gekomen ben. Ik heb me voor een paar dingen opgegeven. Ik ben heel blij.” 

Deelnemer fittest  

 
Op dinsdag 26 februari vond de fitheidstest van Sociaal Vitaal Vries plaats op het 
gemeentehuis. Na de uitnodiging begin januari hebben 148 senioren zich aangemeld voor de 
fitheidstest. Eind januari hebben de huisbezoeken plaatsgevonden, waarna nog 101 senioren 
zich aangemeld hebben voor de fitheidstest. De fitheidstest vormt de start van het project 
Sociaal Vitaal, een beweeg- en gezondheidsproject voor senioren die aan hun fitheid, 
gezondheid en sociale contacten willen werken. Naast wekelijkse bewegingslessen krijgen de 
deelnemers informatie over onderwerpen zoals gezonde voeding, medicijngebruik en 
ontspanning. Naar behoefte kunnen ze aansluiten bij extra trainingen om weerbaarder en 
(sociaal) vitaler te worden. 
 
Zo’n 185 senioren tussen de 70 en 85 jaar hebben op 26 februari deelgenomen aan de 
fitheidstest. Een aantal deelnemers heeft zich voor de test afgemeld. Meest genoemde 
oorzaak was ziekte of een blessure. Tijdens de fitheidstest hebben de buurtsportcoaches 
samen met sociaalteamleden en vrijwilligers verschillende vragenlijsten en testjes afgenomen 
bij de deelnemers. Zo werd de bloeddruk, BMI (verhouding lengte/gewicht), knijpkracht, oog-
handcoördinatie en beenkracht gemeten. Ook vulden de senioren een vragenlijst in over hun 
beweeggedrag en eenzaamheid. Aansluitend volgde een persoonlijk gesprek met advies over 
waar en hoe te gaan bewegen. Op de fitheidstest hebben we de deelnemers gevraagd 
waarom zij meedoen met het project. Redenen die vaak genoemd werden zijn: interesse, 
gezondheid willen weten, nieuwsgierigheid, om fit te willen blijven, vanwege de uitnodiging 
en gezien de leeftijd. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Gezonde scholen 
 
“Ik zie een aantal kinderen heel anders dan in de klas. Dit had ik niet achter ze gezocht. Heel 
leuk om te zien!’’ 
       Groepsleerkracht over de schooljudolessen 
 
Een gezonde school is een school die actief werkt aan de gezondheid van leerlingen. 
Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere leerresultaten dan hun minder fitte 
leeftijdsgenoten en een gezonde school helpt gezondheidsverschillen tussen leerlingen te 
verkleinen. Bovendien wordt op jonge leeftijd een belangrijke basis gelegd voor de 
toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is 
al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren. Genoeg 
reden dus om volop in te zetten op gezonde scholen in onze gemeente. In het eerste kwartaal 
van 2019 onder meer door: 
 

 Uitvoering van het project EU-schoolfruit, in combinatie met gezondheidsweken 
waarin extra aandacht wordt besteed aan groente en fruit. 

 Opening van een watertappunt op OBS de Schuthoek in het kader van ‘Drink Water’ 

 Lessen schooljudo voor de groepen 3/4 
 

 
 


