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Met trots presenteert Emmen het sportakkoord Emmen Beweegt! 

Wat begon met een aftrap van het proces tijdens het WK Paracycling in 
september 2019, eindigde met de ondertekening van het sportakkoord 
op 31 januari tijdens de jaarlijks sportverkiezing van Emmen. 

Na een intensief proces met veel partijen liggen hier de gedeelde 
contouren voor de toekomst. Met natuurlijk bewegen, sportief bewegen, 
sport en topsport wil Emmen het verschil gaan maken. Dit kan alleen 
door de inwoners in Emmen te bereiken. Een belangrijk uitgangspunt 
voor het proces is dan ook geworden dat het sportakkoord Emmen 
Beweegt een doorvertaling krijgt in de sociale gebieden die Emmen kent.

We zijn er natuurlijk niet met dit sportakkoord. Het gaat nu eigenlijk 
pas beginnen. Daarom is er in het proces aandacht geweest voor het 
vervolg. Er is een team met een trainer (regisseur) en duo-aanvoerders 
(projectleiders) per ambitie benoemd. De komende tijd gaan zij samen 
met alle partners per ambitie werken aan een plan van aanpak zodat 
we over twee jaar ook echt kunnen zeggen dat we een stap voorwaarts 
hebben gemaakt. 

Wij willen als sportformateurs alle betrokkenen bedanken voor hun inzet, 
tijd en energie om dit proces tot een goed einde te brengen. En uiteraard 
wensen wij Emmen veel succes met het realiseren van deze ambities! 

Monique Bruins & Mieke Zijl

Sportformateurs gemeente Emmen

Sportakkoord Emmen Beweegt
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Op 29 juni 2018 ondertekende Minister Bruins samen 
met een groot netwerk uit de sport, gemeenten 
en maatschappelijke partners het eerste Nationale 
Sportakkoord. ‘Sport verenigt Nederland’ is een 
ambitieuze stap om in heel Nederland de sport 
verder te versterken, maar ook om de kracht van 
sport nog beter te benutten voor een vitale en 
sociale samenleving. Met een collegeprogramma 
genaamd ‘samen investeren’ en de kadernota ‘sportief 
bewegen’ zet Emmen graag de volgende stap, in de 
vorm van een lokaal sportakkoord. 

“Een lokaal sportakkoord is een set afspraken tussen gemeente, 
sportaanbieders en maatschappelijke partners, en eventueel 
bedrijfsleven en fondsen met visie en onderbouwing, die aanzet 
tot uitvoering en prikkelt tot lokale samenwerking en verbinding, 
en die gericht op ambities uit het Nationaal Sportakkoord.”

Een sportakkoord is geen doel op zich, maar een middel om 
organisaties met elkaar te verbinden. Gezamenlijk maken zij 
afspraken om de sport en bewegen duurzaam te maken en 
uiteindelijk meer mensen in beweging te krijgen en houden. Op 
een kwalitatief hoger niveau. In Emmen zetten we graag met 
elkaar de schouders onder het sportakkoord. 

Een sportakkoord is een gezamenlijk product. Het is niet alléén 
van de gemeente, niet alléén van de lokale sport, niet alléén 
van de maatschappelijke partners, maar juíst van allemaal. Het 
sportakkoord is én van de sport, én van de overheid, én van 
maatschappelijke partners. De sportakkoord-agenda is een 

gezamenlijke agenda, waarin de verantwoordelijkheid gedeeld 
wordt voor sport en bewegen op lokaal niveau. De afspraken 
die daarover gemaakt worden (wie doet wat, en wie is precies 
verantwoordelijk voor welk onderdeel) vormen de kern van het 
sportakkoord.
Met trots presenteert Emmen het sportakkoord ‘Emmen 
Beweegt’.

Leeswijzer
Als eerste schetsen we de situatie in Emmen door middel 
van de startfoto. Deze is vervolgens vertaald in de grootste 
uitdagingen voor Emmen. Daarna volgt een uitwerking 
van de vijf ambities van het sportakkoord. Bij elke ambitie 
wordt duidelijk gemaakt welke partners zich gecommitteerd 
hebben. In het laatste hoofdstuk beschrijven we een 
voorstel tot inrichting van de samenwerking, de wijze van 
implementatie, monitoring en alle betrokken partners van 
het sportakkoord Emmen Beweegt. Voor de geïnteresseerde 
is in de bijlage een trendanalyse op het gebied van sport en 
bewegen terug te lezen. 

Sportakkoord Emmen Beweegt
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Facts & figures 
Emmen is een sportieve gemeente. Met FC Emmen staat 
Emmen ook nationaal positief op de kaart. Helaas moet 
Emmen het ontgelden als het om de bekende lijstjes gaat. 
Lijstjes waarin het gaat om armoede, overgewicht, minst 
leuke plek om te wonen. Emmen probeert structureel te 
werken aan de bekende problematiek. Steeds meer samen 
en integraal. 

Demografisch 
107.111 inwoners - 22.385 onder de 19 jaar - 24.149 boven de 
65 jaar - Gemiddelde leeftijd, 43,8 jaar - 2,7 % van de kinderen 
heeft een handicap (zintuigelijk, verstandelijk, lichamelijk) – score 
sociaal economische status zie figuur.

Statusscores indeling postcodegebieden

 hoogste status

 hoge status

 gemiddelde status

 lage status

 laagste status
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Wekelijks sporten 
37 % van de Emmenaren sport wekelijks – 21% van de 
Emmenaren neemt wekelijks deel aan ongeorganiseerd sporten, 
hiervan doet 3% aan sportief wandelen, 8% aan hardlopen, 1% 
wielrennen, 14% aan fitness – 25,1 % van de Emmenaren is lid 
van een sportbond – 

Infrastructuur 
Emmen telt 240 sportverenigingen – 2097 speeltoestellen - 25,3 
sportaccommodaties per 10.000 inwoners - 1,7 sporthal per 
10.000 inwoners - 0,87 km afstand tot een sportaccommodatie 
- 15 gezonde sportkantines – 12 buurtsportcoaches – 3 
buurtsportcoaches voor senioren – 
29 verenigingen met een aanbod aangepast sporten. 

Sportakkoord Emmen Beweegt
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Leefstijl  
44% van de Emmenaren voldoet aan de beweegrichtlijnen - 40,6 
% van de Emmenaren pakt de fiets voor een afstand korter dan 
7,5 km - 14 basisscholen (van de 56) hebben Vignet gezonde 
school, waarvan 9 met een themacertificaat sport en bewegen - 
57% van de inwoners heeft overgewicht - 21 % van de inwoners 
heeft obesitas.

Sportakkoord Emmen Beweegt
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2. De uitdagingen in Emmen 
 richting 2030

Gezondheid, armoede en (dreigende) afnemende binding 
met elkaar zijn uitdagingen waar Emmen voor staat. Een 
gezamenlijke aanpak waar we met elkaar werken aan het 
terugdringen van deze problemen staat aan de basis van 
sportakkoord Emmen Beweegt. 

We gaan de kracht van sport en bewegen gebruiken om:
A. Iedereen die dat wil de mogelijkheid bieden om deel te nemen 

aan natuurlijk bewegen, sportief bewegen, sport en topsport.
B. Bij te dragen aan een gezonde samenleving.
C. De opvoedkracht voor wijken/dorpen die dat willen te 

versterken.
D. Sportverenigingen die dat willen zich te laten ontwikkelen tot 

samenlevingspartner.
E. Via sportevenementen extra maatschappelijk rendement  

te halen.
De taal die we met elkaar spreken 
We onderscheiden in dit sportakkoord de begrippen ‘natuurlijk bewegen’, ‘sportief bewegen’, ‘sport’ en ‘topsport’.

Begrip

Natuurlijk 
bewegen

Sportief
bewegen

Sport

Topsport

Kernwoorden

Zelf intensiteit bepalen
Geen aparte kleren, niet douchen

Zelf intensiteteit bepalen,
aparte kleren, Zelf of samen  
regels bepalen, douchen

Regels belangrijker dan het individu
Context bepaalt intensiteteit:
gezondheidsrisico’s, Scheidsrechter
Voorgeschreven kleding, Douchen

+ Extreme gezondheidsrisico’s +
Dopingsregels

Voorbeeld

Hond uitlaten, stofzuigen, 
traplopen

Fietsgroepjes, Bootcampvormen 
buiten, Wintersport, Mudmasters, 
paardrijden, hardlopen

Georganiseerde sport

(internationaal)
georganiseerde sport

top
sport

sport

sportief
bewegen

natuurlijk 
bewegen
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3. Het sportakkoord 
 Emmen Beweegt

Totstandkoming

Het sportakkoord Emmen Beweegt is op een interactieve manier 
tot stand gekomen. Als vertrekpunt hebben we de ambities van 
het nationale sportakkoord en de ambities uit de kadernota 
‘sportief bewegen’ genomen. Belangrijk argument is hiervoor dat 
de totstandkoming van de kadernota op een interactieve manier is 
gebeurd, samen met het werkveld.

Gezamenlijk met de vele partners die zich betrokken voelen bij 
sport en bewegen is er invulling gegeven aan een vijftal ambities. 
Zowel Emmen breed als in de diverse sociale gebieden die 
Emmen kent zijn in samenwerking met de buurtsportcoaches 
bijeenkomsten georganiseerd om op te halen wat we met elkaar 
belangrijk vinden. 

De ambities zijn vertaald naar doelen, bijbehorende acties 
en beoogde resultaten. Daarbij is inzichtelijk gemaakt welke 
partner binnen het lokaal sportakkoord Emmen Beweegt wat 
wil bijdragen. Op deze manier hebben we een gezamenlijke set 
aan afspraken gemaakt waar de komende jaren in Emmen aan 
gewerkt wordt. Niet op basis van uren, maar vanuit de gedachte: 
‘als iedereen bijdraagt wat ie kan …’

Daarnaast is er met elkaar gesproken over de borging van 
het akkoord. Hoe moet het na ondertekening verder? In 
gezamenlijkheid is er een team met een trainer(regisseur) en 
aanvoerders (projectleiders) per ambitie samengesteld die als 
kerngroep gaan fungeren. Zij gaan samen met de partners de 
uitvoering van het sportakkoord Emmen Beweegt op zich nemen. 

Ambitie A:  
iedereen die dat wil 
de mogelijkheid  
te bieden om deel te 
nemen aan natuurlijk 
bewegen, sportief  
bewegen sport of 
topsport.

Wat verstaan we onder deze ambitie

In Emmen kan iedereen deelnemen aan natuurlijk bewegen, 
sportieve bewegingsactiviteiten, sport en topsport. Met ‘iedereen’ 
bedoelen we ook bijna letterlijk iedereen. Van peuters tot 
inwoners in een verzorgingshuis, van inwoners die gezond 
van lijf en leden zijn tot inwoners met (ernstige) beperkingen. 
Hieronder vallen diverse doelgroepen die bijzondere voorwaarden 
stellen aan sportief bewegen of sportbeoefening, zoals 
rolstoeltoegankelijkheid, lage intensiteit van bewegen,
specifieke kaderdeskundigheid of andere specifieke voorwaarden.
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- Structurele activatie van de gerealiseerde buitenruimte doordat 
de organisaties de plekken gebruiken bij hun activiteiten. 

4. Wij dragen bij door sport voor iedereen betaalbaar  
te maken.

 Het beoogde resultaat is:
- Overzicht geldstromen die op het online platform inzichtelijk 

wordt gemaakt.

5. Wij dragen bij aan goede faciliteiten voor bestaande 
verenigingen om iedereen te laten meedoen. 

a. Wij willen bijdragen aan meer verenigingsactiviteiten voor 
kinderen met een beperking (Zie punt 5b). 

b. Wij willen bijdragen aan meer verenigingsactiviteiten voor 
volwassen en senioren (met een beperking). 

Het beoogde resultaat is:
- Inzicht in faciliteiten om G-sport optimaal te kunnen 

beoefenen (kader, materiaal, accommodaties). De informatie 
wordt verwerkt in het online platform en op het platform van 
unieksporten.nl 

6. Wij dragen bij aan het bundelen van krachten van 
tweedelijnsprofessionals om een sluitende keten voor 
‘niet vanzelfsprekende bewegende kinderen’ te vormen. 

a. Wij helpen met screenen van de kinderen op een relevante 
leeftijd. 

b. Wij bundelen onze krachten als tweedelijnszorgprofessionals 
op dit thema. 

Wat gaan we realiseren en welke acties 
horen daarbij

1. Wij helpen mee om sportief bewegen voor specifieke 
doelgroepen te organiseren zodat mensen begeleid 
worden om deel te nemen en worden ondersteund. 

a. Wij willen bijdragen aan de samenwerking met eerstelijns 
professionals (huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten) 
voorlichting en aanbod bieden aan specifieke doelgroepen 
zoals ouderen over valpreventie, voorkomen van blessures, 
omgaan met lichamelijke klachten met als doel dat iedereen de 
mogelijkheid heeft om deel te nemen aan sport en bewegen. 

b. Wij willen bijdragen aan meer mogelijkheden voor ouderen aan 
te bieden om deel te kunnen nemen aan sportief bewegen. 

c. Wij willen bijdragen aan het per wijk of dorp organiseren van 
een (maandelijkse) ouderenactiviteit door de wijk zelf en/of een 
sportvereniging georganiseerd.

Het beoogde resultaat is:
- Een online platform dat vraag (van inwoners), aanbod 

(van aanbieders) en informatie (waar vind ik wat, 
ondersteuningsmogelijkheden, mogelijkheden van inzet 
studenten, doorverwijzing naar organisaties, vrijwilligers 
voor sportevenementen) bij elkaar brengt, zowel voor de 
professionals als de inwoners.

- Realisatie van een betere doorverwijzing waarbij 
de verschillende doelgroepen aansluiting vinden bij 
sportverenigingen en sportaanbieders.

- Meer kennis over de doelgroep laaggeletterden.
- Versterkte samenwerking tussen de betrokken organisaties.

c. Wij helpen met een vervolgprogramma na de tweedelijnszorg. 
d. Wij vangen deze kinderen op na het vervolgprogramma in 

onze vereniging. 

Het beoogde resultaat is:
- Een aanpak waarin doorverwijzing is geoptimaliseerd. 

7. Wij (gemeente Emmen en het sociaal domein, Gemeente 
Emmen/BSC, Kenniscentrum Sport en Bewegen) 
helpen mee om sportief bewegen voor specifieke 
doelgroepen mogelijk te maken door te helpen passende 
hulpmiddelen beschikbaar te krijgen.

 a. Wij willen bijdragen om sporthulpmiddelen beter bereikbaar te 
krijgen.

 b. Wij willen bijdragen om sporthulpmiddelen beter beschikbaar 
te krijgen.

Het beoogde resultaat is: 
- Een verhoogd bewustzijn bij de doelgroep die een 

sporthulpmiddel nodig heeft gerelateerd aan de signalering van 
een sport-of beweegbehoefte.

- Een zinvolle keuze op individueel niveau voor een sportieve 
beweegactiviteit of sportkeuze.

- Een relevant proces om te komen tot een adequate verkenning 
van een relevant sporthulpmiddel en de financiering ervan.

2. Wij helpen mee door het mede mogelijk te maken van 
meer sport en bewegen op school 

a. Wij willen bijdragen aan het ontwikkelen van een sport- en 
beweegkaart waarin duidelijk wordt waar je kan deelnemen 
aan wat voor soort vormen van sport en bewegen. 

b. Wij willen bijdragen aan meer beweegmogelijkheden voor 
kinderen/jongeren met een beperking. Beperkingen in alle 
verschillende vormen (lichamelijk, verstandelijk, psychisch, 
zintuigelijk).

Het beoogde resultaat is:
- De buurtsportcoach fungeert als intermediair tussen 

sportvereniging en scholen. 
- Sport- en beweegkaart.
- Sport- en beweegaanbod voor kinderen met een  

beperking.

3. Wij helpen mee door meer buitenspeelruimte te creëren. 
a. Door in te zetten op een beweegpark/plein/ multifunctioneel 

speelveld. Waar gebruik van wordt gemaakt door alle 
doelgroepen met een variëteit in aanbod op het gebied van 
sport, bewegen en cultuur. 

b. Activatie van het Sportplein Emmerhout samen met de 
sportverenigingen. 

c. Sportverenigingen bieden vormen van aanbod aan in de 
omgeving bij de doelgroep zelf in plaats van dat de doelgroep 
naar de sportvereniging komt. 

Het beoogde resultaat is:
- Gerealiseerde buitenruimte om in te spelen, bewegen, sporten 

en te ontmoeten in meerdere wijken in Emmen. 

Jiska Ravor
Highlight
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Gemeente Emmen, team Sport en 
buurtsportcoach senioren

Gemeente Emmen draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt 
op ambitie A bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise (mensen) vanuit het sociaal 

domein en buurtsportcoaches in brede zin en specifiek gericht 
op punt 7 (pilot sporthulpmiddelen) met inzet van 80 uur 
sociaal domein(en) 160 uur (BSC).

• Inzet van netwerk.

Sedna

Sedna erkent de kracht van sport en bewegen om de eigen 
kracht en talenten van mensen te versterken, zodat iedereen zo 
zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het dagelijks leven. 
Sedna draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie A 
bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise (mensen). 
• Inzet van netwerk.
• Het in contact brengen met de doelgroep die we ambiëren te 

bereiken bij deze ambitie.

Partners ambitie A

Cosis

Cosis erkent de kracht van sport en bewegen en dat deelname 
van kinderen met een verstandelijke of psychische beperking aan 
sport bijdraagt aan integratie en inclusie waardoor het gevoel van 
eigen waarde en er bij hoort versterkt wordt. Daardoor wordt het 
geloof in eigen kracht en kunnen vergroot en wordt de sociaal 
emotionele ontwikkeling van het kind/jongeren vergroot. 

Cosis draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie A 
bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise (mensen) op het gebied van:

- ondersteuning aan vrijwilligers (trainers) bij 
signaleringsvragen.

- verstandelijke en of psychische beperking en eventuele 
bijkomende vragen en hoe hier mee om te gaan vanuit 
gewoon waar mogelijk en speciaal waar nodig.

- Inzet van netwerk om deelname blijvend te motiveren
 NB: Uitgebreide toelichting beschikbaar in projectplan. 

In bezit bij kerngroep.

Mixed Hockey Club Emmen (MHCE)

MHCE draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie A 
bij door de inzet op:
• Product/dienst: 
• G-hockey.
• Brede school programma als uitwerking sportkaart.
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Bedrocks

Bedrocks draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie 
A bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise (mensen). 
• Product/dienst: 
• Ontwerp maken van een online platform.

OBS De Lisdodde

OBS De Lisdodde draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op 
ambitie A bij door de inzet op:
• Middelen, bijdrage in de vorm van natura, namelijk: de 

doelgroep kinderen van de school voor de diensten van de 
verengingen.

TC Bargeres

TC Bargeres draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op 
ambitie A bij door de inzet op:
• Product/dienst:

- Tennisclinics voor scholen en andere doelgroepen, ook voor 
G-tennis!

Get Flex

Trainingscentrum voor mentale en fysieke weerbaarheid.

Get Flex draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie 
A bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise (mensen).
• Product/dienst:

- Weerbaarheidstrainingen in het primair onderwijs. Scholen 
die hierin participeren zijn: Kristalla, De Kubus, OBS 
Emmermeer, Montessori school Emmen, St. Frans school, 
Groen van Prinstererschool, Op ’t Veld, Sint Gerardus.

- Leveren van werkboeken aan de deelnemende kinderen.
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Leisure Plaza

Het idee is om in Emmen een Indoor sportcomplex te starten met 
wat extremere sporten. Voorbeelden zijn: Boulderen, rollerbanden 
Ski, Surfen, Beach, Rollerskaten, Gamen. Natuurlijk met horeca 
gecombineerd.
De hoofddoelgroep is 15 tot 45 jaar, maar 0 tot 100 moet zich 
thuis voelen. Dus met kinderopvang en activiteiten voor senioren 
en lounge mogelijkheden. Doe wat je leuk vindt, FUN staat 
voorop.

Leisure Plaza draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op 
ambitie A bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise t.a.v. sport en recreatie. 
• Inzet van netwerk. 

Judovereniging VOS Zuid Oost Drenthe

Judovereniging Vos draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt 
op ambitie A, B,C en E bij door de inzet op:

• Een concreet product/dienst in te zetten, namelijk: schooljudo 
projecten, zowel binnen als buitenschools, aanbieden 
en organiseren van judo clinics, structureel organiseren 
van de ODJK = Open Drentse Judo Kampioenschappen 
750 deelnemers, judo aanbod voor iedereen en iedere 
doelstelling, begeleiden, coachen en trainen van A- 
judoka’s, talentontwikkeling, speciaal aandacht voor 
training wedstrijdsporters en ruimte bieden voor topsport, 
samenwerking RTC.

• Inzet van netwerk. 

JU
DO

VERENIGING VOS

ZUIDOOSTDRENTHE

Stichting Beachpark Emmen

Doel van de stichting is het beoefenen van beachsporten in de 
meest brede zin van het woord te stimuleren en te faciliteren. 
Alle doelgroepen moeten gebruik kunnen maken van het 
Beachpark. Te denken valt daarbij aan scholen in Emmen, alle 
sport- en andere verenigingen, bedrijven en zeker ook individuele 
gebruikers en vriendenclubs. Samen met enkele vrijwilligers 
proberen we dit te faciliteren.

Stichting Beachpark Emmen draagt in het sportakkoord Emmen 
Beweegt op ambitie A bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise (mensen). 
• Product/dienst:

- Beachsporten op sportpark Meerdijk.
• Middelen, in de vorm van natura, namelijk:

- Tegen gereduceerd tarief beschikbaar stellen van het 
Beachpark.

- Mede organisator van sport- en bewegingsactiviteiten. 

Sportplein Emmerhout

Sportplein Emmerhout is een bewonersinitiatief van jongere en 
oudere wijkbewoners om op een centrale plek in Emmerhout 
samen te sporten.

Sportplein Emmerhout draagt in het sportakkoord Emmen 
Beweegt op ambitie A bij door de inzet op. 
• Inzet van netwerk.
• Middelen, bijdrage in de vorm van natura, namelijk: 

- Het Sportplein met alle mogelijkheden om activiteiten te 
organiseren om mensen te bewegen en in verbinding met 
elkaar te brengen. We hebben 4 scholarshippers vanuit de 
Krajicek Foundation die wekelijks activiteiten organiseren 
die moeten bijdragen aan een prettig en veilig speelklimaat 
voor iedereen! We hebben een netwerk met vrijwilligers 
die kunnen ondersteunen voor het organiseren van 
sportevenementen.

* Nadere intentieverklaring is beschikbaar bij de sportformateur.
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Naoberschap United & FC Emmen

Het organiseren van maatschappelijke projecten waar je je 
medemens mee helpt, waarmee je eenzame mensen laat 
glimlachen en die getuigen van zorg en aandacht, dat is waar 
Stichting Naoberschap United voor staat.

Naoberschap United en FC Emmen dragen in het sportakkoord 
Emmen Beweegt op ambitie A bij door de inzet op:

Concreet maken bijdrage akkoord:
• Inzet van kennis en expertise (mensen) 
• Een financiële bijdrage.
• Inzet netwerk.
• Concreet product/dienst:

- De inzet van spelers/trainers FC Emmen. 
- Life Goals aanpak.
- Voetbal .

• Middelen, in de vorm van natura, namelijk:
- Accommodatie.
- Materialen.
- De naam FC Emmen.

VV Drenthina G-voetbal

Reeds vele jaren biedt de v.v. Drenthina verstandelijk 
gehandicapten de mogelijkheid om in competitieverband te 
voetballen. Het G-voetbal heeft een vaste plaats binnen de 
Drenthina-gelederen verworven. Vrijwel elke week speelt men met 
veel plezier hun wedstrijden tegen Drentse, Groningse en Friese 
teams. Er wordt met twee teams deelgenomen aan de competitie.  
De thuiswedstrijden worden gespeeld in het prachtige G- en 
jeugdstadion “Ons Stadion”.

VV Drenthina G-voetbal draagt in het sportakkoord Emmen 
Beweegt op ambitie A bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise (mensen). 
• Inzet van netwerk.
• Product/dienst: sporten/bewegen voor kinderen/jeugd met een 

beperking.

Lampe Therapie & Lampe Vitaal

Lampe Therapie is een multidisciplinair gezondheidscentrum en 
fysiotherapiepraktijk waarin wij werken vanuit een topsportvisie. 
Ons team bestaat uit vakkundige fysiotherapeuten die oprecht 
betrokken zijn bij hun patiënten. De kracht van Lampe Therapie is 
het combineren van technieken en de doelgerichte aanpak. En dat 
doen we voor iedereen.

Lampe Vitaal helpt werkgevers en werknemers fit en vitaal te 
worden én te blijven.

Lampe Therapie & Lampe Vitaal draagt in het sportakkoord 
Emmen Beweegt op ambitie A bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise.
• Inzet van netwerk.
• Product/dienst: KidsLife.

Kenniscentrum sport & bewegen

Kenniscentrum sport & bewegen maakt kennis uit wetenschap, 
beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. 
Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, 
over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we 
professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun 
eigen werkdoelen. 

Kenniscentrum sport & bewegen draagt in het sportakkoord 
Emmen Beweegt op ambitie A bij door de inzet op:
• Product/dienst namelijk, pilot sporthulpmiddelen.
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Pencask Silat Panca Asas (PSPA)

Pencak Silat Panca Asas (PSPA) is een perguruan (letterlijke vertaling: 
school) die op 3 verschillende locaties in Drenthe les geeft in de 
Indonesische zelfverdedigingskunst. De naam van de vereniging is 
afgeleid van de stijl die er beoefend wordt, genaamd Panca Asas. 
De manier van lesgeven wordt zo gedaan dat deze voor iedereen 
bereikbaar is, zowel lichamelijk als mentaal.

Pencask Silat Panca Asas (PSPA) draagt in het Emmens  
sportakkoord op ambitie A bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise  

- Maatschappelijk/buurtwerk, didactische vaardigheden voor 
specifieke groepen. 

• Inzet netwerk
- Op verschillende niveaus samen werken met diverse 

sponsoren, fondsen en overheidsinstellingen zoals 
jeugd sportfonds, afd. sociale zaken gemeente om zo 
alle doelgroepen te bereiken en de kans te bieden om 
zelfverdediging/weerbaarheid te leren.

• Product/dienst: 
- Sportclinics op scholen en in de wijken o.a. voor specifieke 

groepen (bijv. De Hesselanden). 
- Training - Laagdrempelige instroom, vereniging voor iedereen.
- NL bonds activiteiten in Emmen.
- FOG NOC*NSF activiteiten in Emmen.
- Inzet van Maatschappelijke Diensttijd Sport Drenthe, plekken/

vergoeding bieden aan vrijwilligers intern & extern.  

NWVV/ Titan

NWVV/Titan is een samenwerkingsverband van twee 
voetbalverenigingen (NWVV en vv Titan ) uit Nieuw-Weerdinge 
welke is opgericht op 1 juli 1989.
De jeugdteams en de dames spelen onder de vlag van NWVV/
Titan.

NWVV/Titan draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op 
ambitie A bij door de inzet op: 
• Middelen, bijdrage in de vorm van natura, namelijk:
 Walking football en jeugdvoetbal voor kinderen met een 

beperking. Accommodatie en materialen.

Dit wordt ingezet bij de ontwikkeling van een Life Goals 
programma in Emmen.

- Het Leger des Heils heeft een groot netwerk (landelijk en 
lokaal). In de gemeente Emmen is het Leger des Heils de 
grootste aanbieder van de maatschappelijke opvang en 
werkt veel samen met een aantal andere zorgpartijen. We 
zijn gewend samen op te trekken in dergelijke activiteiten 
die ten goede komen van onze (gezamenlijke) doelgroep.

- FC Emmen/ Stichting Noaberschap United heeft een erg 
groot netwerk in de Zuidoosthoek van Drenthe.

• Product/dienst: 
- De Life Goals aanpak. 
- De Life Goals festivals.  
- Samen met de gemeente Emmen, het Leger des 

Heils Emmen en Stichting Naoberschap United wordt 
vormgegeven aan een lokaal sportprogramma’s voor 
kwetsbare mensen. 

• Middelen, in de vorm van natura, namelijk: 
- Het bereiken van een kwetsbare doelgroep, die anders 

niet in beeld is. De inzet en motivatie vanuit de afdelingen 
om deze mensen in staat te stellen mee te doen met 
activiteiten. Helpen organiseren van grotere activiteiten op 
lokaal niveau (bijvoorbeeld Dutch streetcup).

- Zie ook bijdrage FC Emmen/Naoberschap United.

Stichting Life Goals Nederland  
met o.a. Leger des Heils

Stichting Life Goals Nederland brengt kwetsbare mensen in 
onze samenleving via sport weer in beweging. Zij richten zich 
op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in 
het leven. Dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, 
zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde 
personen die in de opvang zitten. Ze hebben met elkaar gemeen 
dat ze kwetsbaar zijn, maar wel meer grip op hun leven willen 
krijgen.

Stichting Life Goals Nederland draagt in het sportakkoord Emmen 
Beweegt op ambitie A bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise:

- Stichting Life Goals Nederland heeft in zo’n 10 jaar veel 
kennis en expertise opgedaan in het inzetten van sport als 
middel voor kwetsbare mensen. Deze expertise zetten wij 
in bij het ondersteunen van een Life Goals programma in 
Emmen. 

- Stichting Naoberschap United kan kijken naar een geschikte 
trainer die ‘thuis’ is in de wereld van de doelgroep.

• Inzet van netwerk
- Contact met kwetsbare mensen uit de samenleving 

(dakloosheid, armoede, complexe problematiek).
- Stichting Life Goals heeft een groot landelijk netwerk van 

gemeenten, fondsen, sportorganisaties en zorgorganisaties. 
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Thriantaschool

De Thriantaschool heeft als doel om de autonomie van 
haar leerlingen te vergroten en hen zoveel mogelijk 
zelfverantwoordelijkheid te geven. Dit wil zij doen door de 
leerlingen tijdens hun schoolperiode handvatten te bieden om 
eigen initiatief te leren nemen, waardoor zij hun leven lang 
kunnen blijven leren. Uiteraard geldt dat ook voor sportbeleving 
en sportactiviteiten. De handvatten die we kinderen willen 
bieden voor uitoefenen van een sport, willen we in eerste 
instantie bereiken door het aanbieden van een zo breed mogelijk 
sportaanbod.

De Thriantaschool draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op 
ambitie A bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise over de speciale doelgroep;
• Inzet netwerk, zoals contacten met de sportverenigingen;
• Middelen, aanjagende rol rond sport en bewegen bij deze 

doelgroep.

Yorneo

Bij Yorneo kun je terecht als je zorgen hebt over de ontwikkeling 
van een kind of het gedrag dat een kind vertoont. Wij zijn er 
voor kinderen, jongeren, ouders of verzorgers, professionals op 
de kinderopvang, leerkrachten en docenten bij uiteenlopende en 
complexe opvoed- en opgroeiproblemen. Yorneo zet zich in voor 
het hervinden van evenwicht in het systeem van de opvoeders 
en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren/
versterken.

Yorneo draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie A 
bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise (mensen) op het gebied van: 

ouders gemotiveerd maken zodat daadwerkelijk de jeugdige lid 
wordt van sportvereniging en ook lid blijft. 

• Product/dienst: Kennis en expertise wordt geleverd 
door ondersteunende diensten te leveren aan de (sport)
professionals. Trainen van de coach of zelf gesprek aangaan 
met ouders in bijzijn van sportcoaches. Ondersteuning 
van kennis aan de sportcoaches (psycho-educatie) en 
orthopedagogische kennis delen. 

• Inzet van netwerk.

Mee Drenthe

MEE maakt meedoen mogelijk. We zijn er voor iedereen die hierin 
door hun kwetsbaarheid of beperking wordt belemmerd. En de 
mensen om hen heen. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt! 
Voor organisaties fungeert MEE door haar jarenlange ervaring 
als kenniscentrum op het gebied van inclusie. We maken meer 
mogelijk door hen te helpen om inclusief te ondernemen.

Mee Drenthe draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op 
ambitie A bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise:

- Advies en ondersteuning op het gebied van sporten en 
bewegen voor inwoners met een beperking.

- Herkennen en omgaan met mensen met een licht 
verstandelijke beperking, NAH of ASS. Kadertraining voor 
vrijwilligers (trainers/coaches).

Product/dienst*:
- Advies en ondersteuning op het gebied van sporten en 

bewegen voor inwoners met een beperking.
- Versterken van het voorliggend veld, waaronder 

sportverenigingen, door middel van delen van kennis over 
mensen met een beperking. 

* (Zie document Sport en Doe MEE voor verdere toelichting), 
in bezit bij sportformateur.

Samenwerkingsverband AtHomeFirst & 
Drenthe College

AtHomeFirst levert op professionele wijze huishoudelijke hulp 
en ondersteuning aan mensen die daarbij wel wat hulp kunnen 
gebruiken.

AtHomeFirst draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op 
ambitie A, B en C bij door de inzet op:
• Inzet van netwerk van de samenwerkingspartners van Drenthe 

College en AtHomeFirst. 
• Een concreet product/dienst in te zetten door de inzet van 

medewerkers om een verbinding tot stand te brengen tussen 
studenten en cliënten (inwoners). 

• Inzet van Middelen, bijdrage in de vorm van natura, namelijk: 
- Medewerkers AtHomeFirst.
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Het Anker

Het Anker is een protestants-christelijke basisschool voor 
vernieuwend en passend onderwijs in Emmen met een 
kwadraatafdeling voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafden

Het Anker draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie 
A bij door de inzet op:
• Het sporten van de leerlingen onder en na schooltijd te 

stimuleren door samenwerking met de verenigingen en 
scholen.

• Een samenwerking tussen ouderen uit de buurt en de 
leerlingen te stimuleren en te begeleiden.

Het Talent

CB Het Talent heeft een sterk innovatief karakter. Modern, 
vernieuwend en vooruitstrevend basisonderwijs, vanaf de start 
en op maat. Persoonlijk leiderschap, Meervoudige Intelligentie, 
Engels vanaf groep 1 en thematisch werken zijn onze speerpunten 
waarmee we ons onderscheiden. Ons logo van de pauw heeft 
als motto: ‘Laat zien hoe mooi je bent!’. We willen uitstralen dat 
kinderen op verschillende manieren ‘mooi’ kunnen zijn.

Het Talent draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie 
A bij door de inzet op:
• De leerlingen van de school de kans te geven om onder 

schooltijd samen te sporten met gehandicapten. 
• Door de leerlingen van de school de mogelijkheid te geven 

kennis te laten maken met de diensten van de verenigingen.

G.V Klazienaveen

Gymnastiekvereniging Klazienaveen is een vereniging van ruim 
350 leden, verdeeld over de afdelingen gymnastiek, turnen en 
verschillende dansstijlen.

G.V Klazienaveen draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op 
ambitie A bij door de inzet op:
• Inzet van netwerk van collega verengingen en het 

ondersteunen van hen. 
• Een concreet product/dienst zoals bootcamp in de 

winterperiode, lessen peutergym/dans tijdens opvanguren 
of BSO in samenwerking met de kinderopvang, 
beweegprogramma’s voor specifieke doelgroepen, 
freerunlessen in het freerunpark Emmerhout. 

• Middelen (natura): Samenwerking met scholen door trainers 
clinics te laten geven, freerunning voor G-sporters, Buiten 
Freerunning Park (mogelijk als onderdeel van het Cabot 
beweegpark).

Amicitia Nieuw Weerdinge

Gymvereniging Amicitia bestaat al meer dan 50 jaar. De 
vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Gymnastiek Unie (KNGU). Naast de gymlessen wordt er ook 
turnen aangeboden.

Amicitia Nieuw Weerdinge draagt in het sportakkoord Emmen 
Beweegt op ambitie A bij door de inzet op:
• Een concreet product/dienst namelijk lessen voor kinderen van 

groep 1 t/m 8 en ouderen.
• Middelen (natura): De inzet van de Mondenhal waar de lessen 

worden aangeboden. 
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Tafeltennisvereniging Olympia ‘54

Olympia ‘54 draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op 
ambitie A bij door de inzet op:
• Een concreet product/dienst namelijk deelnemen aan 

activiteiten voor de bredeschool programma en het aanbieden 
voor tafeltennistrainingen voor verschillende doelgroepen.
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Ambitie B: bijdragen aan een gezonde  
samenleving: Emmen Gezond

Wat verstaan we onder deze ambitie

De promotie van gezond gedrag door sportief bewegen, aansluiten 
bij de omgeving (wijken en dorpen) en insteken op het betrekken van 
de lager opgeleiden. Gezondheid wordt gezien als: het vermogen 
om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van 
de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. De 
bestaande programma’s en bijbehorende netwerken Emmen gezond, 
JOGG, Gezond in de stad (GIDS) worden als uitgangspunt genomen. 

Wat gaan we realiseren en welke acties horen 
daarbij

1. Wij dragen bij aan een samenwerking met eerstelijns 
professionals (huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten) die 
voorlichting over een gezonde leefstijl inrichten vanuit het 
gedachtengoed positieve gezondheid. 

Beoogd resultaat:
- Samenwerking eerstelijns professionals en bijpassende 

doorverwijzing op het gebied van voorlichting gezonde leefstijl.

2. Wij dragen bij aan het realiseren van bewustwording 
over een gezonde samenleving bij alle inwoners (gezonde 
school, gezonde kantine etc.) en daarbij horende culturele 
etniciteit(en). 

a. Wij organiseren 1 x per jaar een gezondheidsweek ter 
bewustwording samen met het gerealiseerde netwerk.

b. Wij bieden als netwerk ‘beweegprogramma’s’ aan voor diverse 
doelgroepen. 

Beoogd resultaat:
- In heel Emmen 1x per jaar een gezondheidsweek.
- Beweegprogramma’s voor diverse doelgroepen.

3. Wij dragen bij aan het realiseren van een gezonde 
omgeving met specifiek aandacht voor de rookvrije 
omgeving en gezonde kantines, buurthuizen en een 
veilig schoolklimaat. 

Beoogd resultaat:
- Rookvrije omgeving (sportkantines, buurthuizen en 

scholen). 
- Gezonde omgeving (sportkantines, scholen).

4. Wij dragen bij aan een fysieke plek in onze buurt 
waar inwoners kunnen deelnemen aan diverse sport- 
en beweegactiviteiten en met vragen terecht kunnen 
over een gezonde leefstijl, sport, zorg. Een gezonde 
leefstijl loket. 

a. Wij, professionals in het gebied, willen bijdragen aan 
het actief op zoek gaan naar leefstijl en sportieve 
vrijetijds- hulpvragen bij inwoners en die daarna worden 
doorverwijzen naar relevante partners die hulp kunnen 
bieden.  

b. Wij dragen bij aan de ‘bemensing’ van dit loket. 

Beoogd resultaat:
- In elk gebied in Emmen is een leefstijl loket ingericht en 

bemand.
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Mixed Hockey Club Emmen (MHCE)

MHCE draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie B 
bij door de inzet op:
• Product/dienst:

- deelname in de week van gezondheid: bij de eigen club, 
voor eigen leden, workshop voeding. 

Gemeente Emmen, buurtsportcoach senioren

De buurtsportcoach draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt 
op ambitie B bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise (mensen) vanuit WMO en BSC. 
• Inzet van netwerk:

- Emmen gezond. 
- Inzet JOGG regisseur.

• Concreet product/dienst: 
- Seniorensport.

Partners ambitie b

Lampe Therapie & Lampe Vitaal

Lampe Therapie is een multidisciplinair gezondheidscentrum en 
fysiotherapiepraktijk waarin wij werken vanuit een topsportvisie. 
Ons team bestaat uit vakkundige fysiotherapeuten die oprecht 
betrokken zijn bij hun patiënten. De kracht van Lampe Therapie is 
het combineren van technieken en de doelgerichte aanpak. En dat 
doen we voor iedereen.

Lampe Vitaal helpt werkgevers en werknemers fit en vitaal te 
worden én te blijven.

Lampe Therapie & Lampe Vitaal draagt in het sportakkoord 
Emmen Beweegt op ambitie B bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise.
• Inzet van netwerk.
• Product/dienst: KidsLife.

Sedna

Sedna erkent de kracht van sport en bewegen om de eigen 
kracht en talenten van mensen te versterken, zodat iedereen zo 
zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het dagelijks leven. 

Sedna draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie B 
bij door de inzet op:
• Inzet van haar netwerk.
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Naoberschap United & FC Emmen

Het organiseren van maatschappelijke projecten waar je je 
medemens mee helpt, waarmee je eenzame mensen laten 
glimlachen en die getuigen van zorg en aandacht, dat is waar 
Stichting Naoberschap United voor staat.
Naoberschap United en FC Emmen dragen in het sportakkoord 
Emmen Beweegt op ambitie B bij door de inzet op:
Concreet maken bijdrage akkoord:
• Concreet product/dienst:

- Project gezond scoren.

Get Flex

Trainingscentrum voor mentale en fysieke weerbaarheid.

Get Flex draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie B 
bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise (mensen).
• Product/dienst:
• Weerbaarheidstrainingen in het primair onderwijs. Scholen die 

hierin participeren zijn: Kristalla, De Kubus, OBS Emmermeer, 
Montessori school Emmen, St. Frans school, Groen van 
Prinstererschool, Op ’t Veld, Sint Gerardus.

• Leveren van werkboeken aan de deelnemende kinderen.

Sportplein Emmerhout

Sportplein Emmerhout is een bewonersinitiatief van jongere en 
oudere wijkbewoners om op een centrale plek in Emmerhout 
samen te sporten.

Sportplein Emmerhout draagt in het sportakkoord Emmen 
Beweegt op ambitie B bij door de inzet op. 
• Inzet van netwerk.
• Middelen, bijdrage in de vorm van natura, namelijk: 

- Het Sportplein met alle mogelijkheden om activiteiten te 
organiseren om mensen te bewegen en in verbinding met 
elkaar te brengen. We hebben 4 scholarshippers vanuit de 
Krajicek Foundation die wekelijks activiteiten organiseren 
die moeten bijdragen aan een prettig en veilig speelklimaat 
voor iedereen! We hebben een netwerk met vrijwilligers 
die kunnen ondersteunen voor het organiseren van 
sportevenementen.

Yorneo

Bij Yorneo kun je terecht als je zorgen hebt over de ontwikkeling 
van een kind of het gedrag dat een kind vertoont. Wij zijn er 
voor kinderen, jongeren, ouders of verzorgers, professionals op 
de kinderopvang, leerkrachten en docenten bij uiteenlopende en 
complexe opvoed- en opgroeiproblemen. Yorneo zet zich in voor 
het hervinden van evenwicht in het systeem van de opvoeders 
en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren/
versterken.

Yorneo draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie B 
bij door de inzet op: zie omschrijving bij ambitie A.
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De Bibliotheek Emmen

Bibliotheek Emmen draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt 
op ambitie B bij door de inzet op:
• Inzetten van netwerk.
• Product/dienst: Voel je goed, Klazienaveen Samen: Gezond 

2020 (gezondheidsmaand).

Praktijk voor fysiotherapie Bargeres

De praktijk voor fysiotherapie Bargeres draagt bij aan het 
sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie B door de inzet op:
• Geven van voorlichting.
• Inzetten van kennis en expertise over bewegen en gezonde 

leefstijl.
• Gebruiken van netwerk voor sportakkoord Emmen Beweegt.

Klazienaveen

Voel je goed

Voedingsdeskundige, gewichtsconsulent, sportvoeding, 
vitaliteitscoach 

Voel je goed! is een pilotproject gericht op gezondheid en 
geletterdheid. Door de combinatie van eet- en beweegadviezen 
van een diëtist en lessen van een vrijwilliger over gezonder eten 
en meer bewegen zorgen we voor duurzame veranderingen in 
de leefstijl van de deelnemers. De aanpak is gericht op volwassen 
cliënten met overgewicht.

Voel je goed draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op 
ambitie B bij door de inzet op:
• Inzet van kennis en expertise.
• Product/dienst: voel je goed.

CB De Brug

CB De Brug draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op 
ambitie B bij door de inzet op:
• Inzetten van netwerk.
• Product/dienst:

Een concreet product/dienst in te zetten, namelijk:
We werken met het predicaat gezonde school voor het onderdeel 
voeding. We hebben twee gruitdagen op school waarbij we 
verwachten dat de kinderen een gezonde keus mee nemen voor 
de pauzes. We stimuleren gezond gedrag door water aan te 
bieden, beweging hoog in het vaandel te hebben. Regelmatig een 
project over gezondheid, beweging en/ of voeding in te zetten op 
school.
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Drenthe College, afdeling sport en bewegen, 
Bewegingsagogiek

Het Drenthe College is een ROC in Drenthe met verschillende 
opleidingen op MBO niveau.

Drenthe College, afdeling sport en bewegen draagt in het 
sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie B bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise op het gebied van: 

Gezondheidsbevordering in de wijk, Vitale(re) inwoners in de 
wijk, Verbetering van sociale vaardigheden en contacten van 
inwoners, Inwoners nemen zelf meer regie, Onderwijs waarbij 
we leerlingen in de praktijk opleiden met echte casussen, 
Lifestyle verbetering, Voeding en gezondheid.

• Netwerk in te zetten om
- Actief de vraag op te blijven halen bij partners en cliënten 

rondom gezondheidsbevordering in de wijk.
- Actief het sportakkoord in de samenwerking met partners in 

de wijk onder de aandacht te brengen.
• Product/dienst:

- Inzet van studenten via stageplaatsen.

G.V Klazienaveen

Gymnastiekvereniging Klazienaveen is een vereniging van ruim 
350 leden, verdeeld over de afdelingen gymnastiek, turnen en 
verschillende dansstijlen.

G.V Klazienaveen draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op 
ambitie B bij door de inzet op:
• Inzet van netwerk van collega verengingen en het 

ondersteunen van hen. 
• Een concreet product/dienst zoals bootcamp in de 

winterperiode, lessen peutergym/dans tijdens opvanguren 
of BSO in samenwerking met de kinderopvang, 
beweegprogramma’s voor specifieke doelgroepen, 
freerunlessen in het freerunpark Emmerhout. 

• Middelen (natura): Samenwerking met scholen door trainers 
clinics te laten geven, freerunning voor G-sporters, Buiten 
Freerunning Park (mogelijk als onderdeel van het Cabot 
beweegpark).

Carmelcollege

Het Carmelcollege Emmen is een school voor het voortgezet 
onderwijs met ruim 1600 leerlingen. We hebben alle reguliere 
opleidingen, zoals vmbo, mavo, havo en atheneum. Daarnaast 
hebben we een aantal bijzondere onderwijsprogramma’s 
zoals tweetalig onderwijs (TTO), sportklassen, intersectoraal 
vmbo (D&P), research & design (R&D) en we zijn een topsport 
talentschool. 

Het Carmelcollege draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt 
op ambitie B bij door de inzet op:
• Inzet kennis en expertise op het gebied van sport en bewegen. 
• Middelen, in natura, te weten: leerlingen die ondersteunen bij 

activiteiten, eventueel beschikbaar stellen accommodatie en 
materiaal.

Verslavingszorg Noord Nederland 

Verslavingszorg Noord Nederland zet zich in voor mensen die 
problemen ondervinden als gevolg van een verslaving. Verslaving 
op het gebied van alcohol, drugs, tabak, gokken of bijvoorbeeld 
gamen.

VNN draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie B bij 
door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise (mensen) op het gebied van: 

expertise – gezonde leefstijl en verslavingsproblematiek – 
rookvrije generatie.

• Inzet van een concreet product/dienst namelijk: Pop Up Poli 
stoppen met Roken / coach stoppen met roken / voorlichting 
op gebied van preventie.
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CBS De Triangel

CBS De Triangel draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op 
ambitie B bij door de inzet op:
• Inzetten van netwerk.
• Product/dienst:
 Een concreet product/dienst in te zetten, namelijk:
 We doen mee met diverse acties die bijdragen aan een 

gezonde samenleving zoals het EU schoolfruit project, 
Kindermenu 2.0, thema’s en projecten over voeding, 
gezondheid, beweging etc. We zetten een vakdocent in voor 
gymnastiek. Sportorganisaties die proeflessen willen geven 
krijgen daarvoor ruimte. 

Judovereniging VOS Zuid Oost Drenthe

Judovereniging Vos draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt 
op ambitie A, B C en E bij door de inzet op:
• Een concreet product/dienst in te zetten, namelijk: schooljudo 

projecten, zowel binnen als buitenschools, aanbieden 
en organiseren van judo clinics, structureel organiseren 
van de ODJK = Open Drentse Judo Kampioenschappen 
750 deelnemers, judo aanbod voor iedereen en iedere 
doelstelling, begeleiden, coachen en trainen van A- 
judoka’s, talentontwikkeling, speciaal aandacht voor 
training wedstrijdsporters en ruimte bieden voor topsport, 
samenwerking RTC.

• Inzet van netwerk. 

JU
DO

VERENIGING VOS

ZUIDOOSTDRENTHE

Samenwerkingsverband AtHomeFirst & 
Drenthe College

AtHomeFirst levert op professionele wijze huishoudelijke hulp 
en ondersteuning aan mensen die daarbij wel wat hulp kunnen 
gebruiken.

AtHomeFirst draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op 
ambitie A, B en C bij door de inzet op:
• Inzet van netwerk van de samenwerkingspartners van Drenthe 

College en AtHomeFirst. 
• Een concreet product/dienst in te zetten door de inzet van 

medewerkers om een verbinding tot stand te brengen tussen 
studenten en cliënten (inwoners). 

• Inzet van middelen, bijdrage in de vorm van natura, namelijk: 
- Medewerkers AtHomeFirst.
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Ambitie C: Opvoedkracht van wijken en 
dorpen die dat willen versterken

Wat verstaan we onder ambitie C

De wens om de pedagogische kracht in dorpen en wijken 
te stimuleren en verder te ontwikkelen door te investeren 
met sportief bewegen en/of sport. Historisch gezien is 
de “jeugdhulpconsumptie” in de gemeente Emmen 
verhoudingsgewijs groter dan dat van de overige Drentse 
gemeenten. Zuidoost Drenthe wordt door aanbieders vaak 
genoemd als een gebied met een grote zorgvraag en complexe- 
en hardnekkige problematiek. Een oplossing hiervoor wordt vooral 
gezocht in de preventie van problemen en niet in het bestrijden 
van de gevolgen. Door hierin, ook met sportief bewegen of sport, 
te investeren zou de groep die afhankelijk is van deze “zware” 
vormen van hulp op termijn moeten kunnen verkleinen als gevolg 
van gerichte preventieve interventies en tijdige herkenning.

Wat gaan we realiseren en welke acties 
horen daarbij

Het blijkt dat de meeste energie is om aan de slag te gaan met 
het volgende doel:
Wij helpen, in samenwerking met de brede scholen, een agenda 
op te stellen waarin diverse activiteiten worden benoemd die 
worden georganiseerd, gefaciliteerd en/of worden gefinancierd. 

1. We dragen bij aan cohesie in de wijk door een mix van 
sportieve activiteiten aan te bieden (van maandelijks, 
naar wekelijks naar dagelijks), waarbij de onderlinge 
omgang met regels en met elkaar de hoofddoel- 
stelling is. 

Beoogde resultaat: 
- Meer mensen bereiken in de categorie 0 – 100 jaar door:

- Het uitnodigen van de doelgroep in begrijpelijke taal (nu 
wordt de doelgroep vaak niet bereikt door de taalbarrière.  
De doelgroep bestaat ook uit anderstaligen).

- Mensen welkom heten bij activiteiten, ze erbij te laten horen.
- Elkaar als partners beter weten te vinden en te bereiken.
- Meer inzicht te creëren in wat er speelt in de wijk.
- Als samenwerkende organisaties naar de mensen toe gaan.
- Problemen van meerdere kanten aan te pakken.
- Mensen verleiden te komen.
- Activiteiten samen met de inwoners te organiseren. 

In navolging kent deze ambitie twee aanvullende doelen. 
Doelstelling 2 en 3 kennen een verdere uitwerking gedurende de 
looptijd van dit sportakkoord. 

2. Wij dragen bij aan een positief sportklimaat:
- Wij helpen bij het meer betrokken raken van ouders en met hen 

in gesprek gaan over positief opvoeden. 
- Wij helpen bij het pedagogisch versterken van begeleiders. 
- Wij helpen bij het betrekken van ouders bij de club, zowel intern 

als langs de lijn, en hun kinderen positief te coachen. Hiervoor 
is de inbreng van kennis over de doelgroep nodig (o.a. cluster 4 
onderwijs, psychiatrische aandoeningen en gedragsproblemen).

3. Wij dragen bij aan het versterken van de samenwerking 
tussen scholen en sportverenigingen op het thema 
‘positief opvoeden’. 
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Gemeente Emmen, buurtsportcoach 

De buurtsportcoach draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt 
op ambitie C (positief sportklimaat) bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise (mensen).
• Inzet van netwerk.
• Middelen in de vorm van uren.
• Product/dienst: POD Sport.

Sedna

Sedna erkent de kracht van sport en bewegen om de eigen 
kracht en talenten van mensen te versterken, zodat iedereen zo 
zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het dagelijks leven.  
Sedna draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie C 
bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise (mensen).
• Inzet netwerk. 

Partners ambitie C

Sportplein Emmerhout 

Sportplein Emmerhout is een bewonersinitiatief van jongere en 
oudere wijkbewoners om op een centrale plek in Emmerhout 
samen te sporten.

Sportplein Emmerhout draagt in het sportakkoord Emmen 
Beweegt op ambitie C bij door de inzet op. 
• Inzet van netwerk.
• Middelen, bijdrage in de vorm van natura, namelijk: 

- Het Sportplein met alle mogelijkheden om activiteiten te 
organiseren om mensen te bewegen en in verbinding met 
elkaar te brengen. We hebben 4 scholarshippers vanuit de 
Krajicek Foundation die wekelijks activiteiten organiseren 
die moeten bijdragen aan een prettig en veilig speelklimaat 
voor iedereen! We hebben een netwerk met vrijwilligers 
die kunnen ondersteunen voor het organiseren van 
sportevenementen.

De Bibliotheek Emmen

Bibliotheek Emmen draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt 
op ambitie C bij door de inzet op:
• Inzetten van netwer.k
• Product/dienst: Letterlunch (WvdA), Sportdag, Sportmarkt. 

Klazienaveen
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Yorneo 

Bij Yorneo kun je terecht als je zorgen hebt over de ontwikkeling 
van een kind of het gedrag dat een kind vertoont. Wij zijn er 
voor kinderen, jongeren, ouders of verzorgers, professionals op 
de kinderopvang, leerkrachten en docenten bij uiteenlopende en 
complexe opvoed- en opgroeiproblemen. Yorneo zet zich in voor 
het hervinden van evenwicht in het systeem van de opvoeders 
en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren/
versterken.

Yorneo draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie C 
bij door de inzet op: zie omschrijving bij ambitie A.

Samenwerkingsverband AtHomeFirst & 
Drenthe College

AtHomeFirst levert op professionele wijze huishoudelijke hulp 
en ondersteuning aan mensen die daarbij wel wat hulp kunnen 
gebruiken.

AtHomeFirst draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op 
ambitie A, B en C bij door de inzet op:
• Inzet van netwerk van de samenwerkingspartners van Drenthe 

College en AtHomeFirst. 
• Een concreet product/dienst in te zetten door de inzet van 

medewerkers om een verbinding tot stand te brengen tussen 
studenten en cliënten (inwoners). 

• Inzet van middelen, bijdrage in de vorm van natura, namelijk: 
- Medewerkers AtHomeFirst.

Tafeltennisvereniging Olympia ‘54

Olympia ‘54 draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op 
ambitie C bij door de inzet op:
• Kennis en expertise te leveren (mensen) op het gebied van 

samenwerken tussen de scholen en sportverenigingen.

Lampe Therapie & Lampe Vitaal

Lampe Therapie is een multidisciplinair gezondheidscentrum en 
fysiotherapiepraktijk waarin wij werken vanuit een topsportvisie. 
Ons team bestaat uit vakkundige fysiotherapeuten die oprecht 
betrokken zijn bij hun patiënten. De kracht van Lampe Therapie is 
het combineren van technieken en de doelgerichte aanpak. En dat 
doen we voor iedereen.

Lampe Vitaal helpt werkgevers en werknemers fit en vitaal te 
worden én te blijven.

Lampe Therapie & Lampe Vitaal draagt in het sportakkoord 
Emmen Beweegt op ambitie C bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise.
• Inzet van netwerk.
• Product/dienst: KidsLife.
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Judovereniging VOS Zuid Oost Drenthe

Judovereniging Vos draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt 
op ambitie A, B C en E bij door de inzet op:
• Een concreet product/dienst in te zetten, namelijk: schooljudo 

projecten, zowel binnen als buitenschools, aanbieden 
en organiseren van judo clinics, structureel organiseren 
van de ODJK = Open Drentse Judo Kampioenschappen 
750 deelnemers, judo aanbod voor iedereen en iedere 
doelstelling, begeleiden, coachen en trainen van A- 
judoka’s, talentontwikkeling, speciaal aandacht voor 
training wedstrijdsporters en ruimte bieden voor topsport, 
samenwerking RTC.

• Inzet van netwerk. 

NWVV/ Titan

NWVV/Titan is een samenwerkingsverband van twee 
voetbalverenigingen (NWVV en vv Titan ) uit Nieuw-Weerdinge 
welke is opgericht op 1 juli 1989.
De jeugdteams en de dames spelen onder de vlag van NWVV/
Titan.

NWVV/Titan draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op 
ambitie C bij door de inzet op: 

• Kennis en expertise te leveren (mensen) op het gebied van: 
Positief Opgroeien Drenthe Sport en hoe dit te vertalen binnen 
de vereniging. 

JU
DO

VERENIGING VOS

ZUIDOOSTDRENTHE



56 57Sportakkoord Emmen Beweegt

Ambitie D: sportverenigingen die dat
willen zich te laten ontwikkelen
tot samenlevingspartner
Wat verstaan we onder deze ambitie

In Emmen is geconstateerd dat sportverenigingen een belangrijke 
partner zijn. Een sportvereniging heeft vanuit zichzelf al een 
publieke waarde én kan ingezet worden om aanvullende publieke 
waarde te creëren. We ondersteunen sportverenigingen die hun 
maatschappelijke kracht willen inzetten. 

Wat gaan we realiseren en welke acties 
horen daarbij

Het meeste gevoel en energie om aan de slag te gaan zit hem 
op doelstelling 1. Doelstelling 2 en 3 kunnen in navolging van 
1 komen. Eerst moet de sportvereniging op volle kracht kunnen 
functioneren om daadwerkelijk die samenlevingspartner en/of 
ontmoetingsplek te kunnen zijn. 
1. Om sportverenigingen een partner te laten zijn is het 

nodig de verenigingen te versterken. 
a. De samenwerking en communicatie tussen en met 

verenigingen versterken om op die manier de verenigingen te 
versterken en de toegevoegde waarde te kunnen bieden aan 
de samenleving (Sportlijn).
1. Informatievoorziening over waar je voor wat terecht kunt 

(duidelijke lijnen). 
b. Om sportverenigingen te ondersteunen in de behoeftes om 

een dergelijke partner te kunnen zijn, behoeften die hierin 
worden benoemd zijn (Sportlijn):
- Versterken van sporttechnisch kader om specifieke 

doelgroepen te kunnen bedienen.
- Rookvrije omgeving. 

- Gezonde kantines – gezond eten en drinken tijdens 
sportactiviteiten. 

- Samenwerking tussen sportverenigingen. 
- Samenwerking sportverenigingen met haar omgeving, 

specifiek de school. 
- Betrokkenheid van ouders bij de vereniging, gedrag van 

ouders, begrip over koers vereniging.
- Opleiden van sporttechnisch kader. 
- Werven vrijwilligers. 
- Ondersteuning op gebied van accommodaties zoals 

verduurzaming.

Beoogde resultaat: 
- Inventarisatie wensen/behoeften sportverenigingen.
- Overleg tussen sportverenigingen gericht op het leren kennen 

van elkaar. Op deze manier inventariseren we met elkaar waar 
de raakvlakken liggen, waar samengewerkt kan worden en 
waarop ondersteuning nodig is en richten dit vervolgens in. In 
het proces wordt nadrukkelijk meegenomen:
- Samenwerkingsvorm.
- Regievoering.
- Behoefte en wijze van ondersteuning. 

- We organiseren een ontmoetingscafé waarin de 
verenigingsondersteuners van de gemeente Emmen, de 
Rabobank, KNVB, SportDrenthe en de adviseur lokale sport 
gezamenlijk de ondersteuningsmogelijkheden kenbaar maken.

- We richting een samenwerking in. 
- We regelen ondersteuning via de genoemde partijen op basis 

van de (collectieve) behoefte. 
- We richten de doorontwikkeling in waarbij de ambitie van 

het sportakkoord centraal staat. De sportvereniging als 
samenlevingspartner en ontmoetingsplek. 

2. Wij helpen het idee om sportverenigingen als partner te 
zijn voor:

a. Kinderopvang. Sportverenigingen en kinderopvang richten een 
samenwerking in waardoor kinderen die deelnemen aan een 
naschools programma/kinderopvang de mogelijkheid krijgen 
om in aanraking te komen met sporten en bewegen. 

b. Welzijnsorganisaties . 
c. Aanbod voor iedereen. 
d. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

3. Wij helpen de sportvereniging om als ontmoetingsplek te 
dienen. 

a. Sportverenigingen moeten zichtbaarder zijn voor de wijk/dorp 
door samen op te trekken bij gezondheidsinitiatieven. 



58 59Sportakkoord Emmen Beweegt

VV Drenthina G-voetbal

Reeds vele jaren biedt de v.v. Drenthina verstandelijk 
gehandicapten de mogelijkheid om in competitieverband te 
voetballen. Het G-voetbal heeft een vaste plaats binnen de 
Drenthina-gelederen verworven. Vrijwel elke week speelt men met 
veel plezier hun wedstrijden tegen Drentse, Groningse en Friese 
teams. Er wordt met twee teams deelgenomen aan de competitie.  
De thuiswedstrijden worden gespeeld in het prachtige G- en 
jeugdstadion “Ons Stadion”.

VV Drenthina G-voetbal draagt in het sportakkoord Emmen 
Beweegt op ambitie D bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise (mensen). 
• Inzet van netwerk.
• Product/dienst: sporten/bewegen voor kinderen/jeugd met een 

beperking.
• Sparren over verdere vertaling ambitie D. 

Naoberschap United & FC Emmen

Het organiseren van maatschappelijke projecten waar je je 
medemens mee helpt, waarmee je eenzame mensen laten 
glimlachen en die getuigen van zorg en aandacht, dat is waar 
Stichting Naoberschap United voor staat.

Naoberschap United en FC Emmen dragen in het sportakkoord 
Emmen Beweegt op ambitie D3 bij door de inzet op:
Concreet maken bijdrage akkoord:
• Concreet product/dienst:

- De Derde helft – eenzame ouderen.

Partners ambitie D

Gemeente Emmen, buurtsportcoach

De buurtsportcoach draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt 
op ambitie D bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise (mensen) in de vorm van 

verenigingsondersteuners.
• Middelen, in de vorm van natura, namelijk:

- Organisatie en uren inzet gericht op vormgeving 
samenwerking en initiatief nemen voor samen komen en 
ontmoeten.

Yorneo

Bij Yorneo kun je terecht als je zorgen hebt over de ontwikkeling 
van een kind of het gedrag dat een kind vertoont. Wij zijn er 
voor kinderen, jongeren, ouders of verzorgers, professionals op 
de kinderopvang, leerkrachten en docenten bij uiteenlopende en 
complexe opvoed- en opgroeiproblemen. Yorneo zet zich in voor 
het hervinden van evenwicht in het systeem van de opvoeders 
en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren/
versterken.

Yorneo draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie D 
bij door de inzet op: zie omschrijving bij ambitie A.
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Stichting Life Goals Nederland

Stichting Life Goals Nederland brengt kwetsbare mensen in 
onze samenleving via sport weer in beweging. Zij richten zich 
op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in 
het leven. Dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, 
zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde 
personen die in de opvang zitten. Ze hebben met elkaar gemeen 
dat ze kwetsbaar zijn, maar wel meer grip op hun leven willen 
krijgen.

Stichting Life Goals Nederland draagt in het sportakkoord 
Emmen Beweegt op ambitie D bij door de inzet op: zie bijdrage 
omschreven bij A.

Mee Drenthe

MEE maakt meedoen mogelijk. We zijn er voor iedereen die hierin 
door hun kwetsbaarheid of beperking wordt belemmerd. En de 
mensen om hen heen. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt! 
Voor organisaties fungeert MEE door haar jarenlange ervaring 
als kenniscentrum op het gebied van inclusie. We maken meer 
mogelijk door hen te helpen om inclusief te ondernemen

Mee Drenthe draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op 
ambitie D bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise:

- Advies en ondersteuning op het gebied van sporten en 
bewegen voor inwoners met een beperking.

- Herkennen en omgaan met mensen met een licht 
verstandelijke beperking, NAH of ASS. Kadertraining voor 
vrijwilligers (trainers/coaches).

Product/dienst*:
- Advies en ondersteuning op het gebied van sporten en 

bewegen voor inwoners met een beperking.
- Versterken van het voorliggend veld, waaronder 

sportverenigingen, door middel van delen van kennis over 
mensen met een beperking. 

* (Zie document Sport en Doe MEE voor verdere toelichting), in 
bezit bij sportformateur.

Lampe Therapie & Lampe Vitaal

Lampe Therapie is een multidisciplinair gezondheidscentrum en 
fysiotherapiepraktijk waarin wij werken vanuit een topsportvisie. 
Ons team bestaat uit vakkundige fysiotherapeuten die oprecht 
betrokken zijn bij hun patiënten. De kracht van Lampe Therapie is 
het combineren van technieken en de doelgerichte aanpak. En dat 
doen we voor iedereen.

Lampe Vitaal helpt werkgevers en werknemers fit en vitaal te 
worden én te blijven.

Lampe Therapie & Lampe Vitaal draagt in het sportakkoord 
Emmen Beweegt op ambitie D bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise.
• Inzet van netwerk.
• Product/dienst: KidsLife.

G.V Klazienaveen

Gymnastiekvereniging Klazienaveen is een vereniging van ruim 
350 leden, verdeeld over de afdelingen gymnastiek, turnen en 
verschillende dansstijlen.

G.V Klazienaveen draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op 
ambitie D bij door de inzet op:
• Inzet van netwerk van collega verengingen en het 

ondersteunen van hen. 
• Een concreet product/dienst zoals bootcamp in de 

winterperiode, lessen peutergym/dans tijdens opvanguren 
of BSO in samenwerking met de kinderopvang, 
beweegprogramma’s voor specifieke doelgroepen, 
freerunlessen in het freerunpark Emmerhout. 

• Middelen (natura): Samenwerking met scholen door trainers 
clinics te laten geven, freerunning voor G-sporters, Buiten 
Freerunning Park (mogelijk als onderdeel van het Cabot 
beweegpark).
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Amicitia Nieuw Weerdinge

Gymvereniging Amicitia bestaat al meer dan 50 jaar. De 
vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Gymnastiek Unie (KNGU). Naast de gymlessen wordt er ook 
turnen aangeboden.

Amicitia Nieuw Weerdinge draagt in het sportakkoord Emmen 
Beweegt op ambitie D bij door de inzet op:
• Een concreet product/dienst namelijk lessen voor kinderen van 

groep 1 t/m 8 en ouderen.
• Middelen (natura): De inzet van de Mondenhal waar de lessen 

worden aangeboden.

Gym en turnvereniging Emmen 

Gym en turnvereniging Emmen draagt in het sportakkoord 
Emmen Beweegt op ambitie D bij door de inzet op:
• Leveren van kennis en expertise: jaren lange ervaring met 

financieel draaiende houden van de vereniging.
• Middelen: Uren inzet gericht op vormgeving en samenwerking.
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Ambitie E: sportevenementen extra 
maatschappelijk rendement te behalen

Wat verstaan we onder deze ambitie 

Sportevenementen kunnen van zowel economisch 
als maatschappelijke waarde zijn. Er zijn verschillende 
maatschappelijke waarden (baten) te onderscheiden:
- Sociale betekenis: de binding tussen mensen en groepen en 

toename van onderling vertrouwen.
- Culturele betekenis: identificatie met het evenement en trots.
- Karaktervorming: stimuleren van zelfbeeld, prestatiestreven en 

(re)socialisatie.
- Gezondheid: stimuleren van een actieve leefstijl.
- Economische betekenis: economische impact van het 

evenement.
- Promotionele betekenis: uitstraling van en op het gebied. We 

zetten in op het benutten van de maatschappelijke waarde die 
sportevenementen in zich hebben. 

Wat gaan we realiseren en welke acties 
horen daarbij

1. Wij dragen bij aan de wens om maatschappelijke doelen 
te behalen via sportevenementen of activiteiten. 

a. Sportevenementen gaan niet alleen over de wedstrijd maar 
dragen ook bij aan bestaande maatschappelijke projecten of 
deze worden opgestart door de organisator. We brengen in:
- De inzet (in de vorm van een side-event/project) om mensen 

met elkaar in contact te brengen, verbondenheid te creëren 
en daarmee het sociale aspect van een evenement te 
benutten.

Beoogd resultaat:
Door de organisatie van een fittest/sportmarkt/specifieke 
bijpassende activiteit/interventie samen met lokale sportaanbieders 
tijdens het specifieke sportevenement
- Platform Meerdijk inschakelen om bij een volgend 

sportevenement een sport te organiseren. Presenteren en 
doen: verschillende sportaanbieders, bewegingsaanbieders, alle 
leeftijden

- Sportplatform Emmer-Compascuum inschakelen als bij a. 

b. Wij dragen bij aan inzet van rolmodellen zodat de boodschap 
bij de doelgroep terecht komt. 

Beoogd resultaat: 
- Inzet landelijke rolmodellen regelen ter promotie van deelname 

aan het specifieke evenement waarbij goed wordt gekeken 
welk rolmodel aanspreekt bij de doelgroep.

- Inzet van ‘bekende’ Emmenaren/ sporters, bijvoorbeeld spelers 
FC Emmen, talenten Carmelcollege (aanstormend talent/
topsporter inzetten).

2. Goede sportieve infrastructuur, zowel binnen als buiten, 
voor het houden van (top)sportevenementen. En 
brengen in …

a. De aangesloten sportverenigingen en organisaties 
stellen faciliteiten en vrijwilligers ter beschikking aan de 
evenementenorganisator om een zo goed mogelijk evenement 
te organiseren. Sportverengingen kunnen hiermee iets 
terugverdienen voor de clubkas. 

Beoogd resultaat: 
- Lijst met verenigingen en hun specifieke faciliteiten opstellen. 

Dit kan beschikbaar gesteld worden via het online platform 
zoals benoemd bij ambitie A. 

 
3. Wij dragen bij aan het bevorderen van deelname aan 

grote sportevenementen.
a. Wij dragen bij aan de verbinding van sportverenigingen aan 

het specifieke evenement. 
Beoogd resultaat: 
- De promotie van het aankomende sportevenementen via de 

kanalen van de betrokken organisaties en sportverenigingen.

b. Wij dragen bij aan inzet van rolmodellen zodat de boodschap 
bij de doelgroep terecht komt. En brengen in …

Beoogd resultaat: 
- De inzet van ‘bekende’ Emmenaren/ sporters, bijvoorbeeld 

spelers FC Emmen, talenten Carmelcollege (aanstormend 
talent/topsporter inzetten). 

c. Wij helpen en ondersteunen elkaar om als sportverenigingen 
sportevenementen te organiseren. 

Beoogd resultaat: 
- Versterking van de samenwerking (ook als onderdeel van 

ambitie D). 
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Sedna

Sedna erkent de kracht van sport en bewegen om de eigen 
kracht en talenten van mensen te versterken, zodat iedereen zo 
zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het dagelijks leven.  

Sedna draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt bij op ambitie 
E door de inzet op:
• Een concreet product/dienst, namelijk: 

- Nader te bepalen.
• Middelen, in de vorm van natura, namelijk:

- Nader te bepalen. 

Gemeente Emmen, buurtsportcoach 

De buurtsportcoach draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt 
op ambitie E bij door de inzet op:
• Inzet van netwerk.
• Leveren van kennis en expertise.
• Diensten.
Buurtsportcoaches kunnen ondersteunen
bij het organiseren van grote evenementen. 
• Middelen, in de vorm van:

- Clubje voor ‘rol’ modellen.

Partners ambitie e

Mixed Hockey Club Emmen (MHCE)

MHCE draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie E 
bij door de inzet op:
• Inzet van netwerk.
• Product/dienst: 

- Faciliteiten van de hockeyclub.
- Communicatie/promotiemiddelen.
- Rolmodellen uit teams. 

• Middelen:
- Leveren van vrijwilligers voor evenementen. 

Judovereniging VOS Zuid Oost Drenthe 

Judovereniging Vos draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt 
op ambitie A, B C en E bij door de inzet op:
• Een concreet product/dienst in te zetten, namelijk: schooljudo 

projecten, zowel binnen als buitenschools, aanbieden 
en organiseren van judo clinics, structureel organiseren 
van de ODJK = Open Drentse Judo Kampioenschappen 
750 deelnemers, judo aanbod voor iedereen en iedere 
doelstelling, begeleiden, coachen en trainen van A- 
judoka’s, talentontwikkeling, speciaal aandacht voor 
training wedstrijdsporters en ruimte bieden voor topsport, 
samenwerking RTC.

• Inzet van netwerk. 

JU
DO

VERENIGING VOS

ZUIDOOSTDRENTHE
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Naoberschap United & FC Emmen

Het organiseren van maatschappelijke projecten waar je je 
medemens mee helpt, waarmee je eenzame mensen laten 
glimlachen en die getuigen van zorg en aandacht, dat is waar 
Stichting Naoberschap United voor staat.

Naoberschap United en FC Emmen dragen in het sportakkoord 
Emmen Beweegt op ambitie E bij door de inzet op:
Concreet maken bijdrage akkoord:
• Concreet product/dienst:

- De inzet van spelers/trainers FC Emmen als rolmodel 
om Emmenaren te stimuleren deel te nemen aan 
sportevenementen of sportieve activiteiten. 

Carmelcollege 

Het Carmelcollege Emmen is een school voor het voortgezet 
onderwijs met ruim 1600 leerlingen. We hebben alle reguliere 
opleidingen, zoals vmbo, mavo, havo en atheneum. Daarnaast 
hebben we een aantal bijzondere onderwijsprogramma’s 
zoals tweetalig onderwijs (TTO), sportklassen, intersectoraal 
vmbo (D&P), research & design (R&D) en we zijn een topsport 
talentschool. 

Het Carmelcollege draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt 
op ambitie E bij door de inzet op:
• Inzet kennis en expertise op het gebied van sport en bewegen. 
• Middelen, in natura, te weten: leerlingen die ondersteunen bij 

activiteiten, eventueel beschikbaar stellen accommodatie en 
materiaal.

Openluchtzwembad Emmer Compascuum 

Openluchtzwembad Emmer Compascuum draagt in het 
sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie E bij door de inzet op:
• Inzet van netwerk.
• Product/dienst: 

- Faciliteiten van het zwembad.
• Middelen:

- Leveren van vrijwilligers voor evenementen. 

Sportplein Emmerhout

Sportplein Emmerhout is een bewonersinitiatief van jongere en 
oudere wijkbewoners om op een centrale plek in Emmerhout 
samen te sporten.

Sportplein Emmerhout draagt in het sportakkoord Emmen 
Beweegt op ambitie E bij door de inzet op. 
• Inzet van netwerk.
• Middelen, bijdrage in de vorm van natura, namelijk: 

- Het Sportplein met alle mogelijkheden om activiteiten te 
organiseren om mensen te bewegen en in verbinding met 
elkaar te brengen. We hebben 4 scholarshippers vanuit de 
Krajicek Foundation die wekelijks activiteiten organiseren 
die moeten bijdragen aan een prettig en veilig speelklimaat 
voor iedereen! We hebben een netwerk met vrijwilligers 
die kunnen ondersteunen voor het organiseren van 
sportevenementen.
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Yorneo

Bij Yorneo kun je terecht als je zorgen hebt over de ontwikkeling 
van een kind of het gedrag dat een kind vertoont. Wij zijn er 
voor kinderen, jongeren, ouders of verzorgers, professionals op 
de kinderopvang, leerkrachten en docenten bij uiteenlopende en 
complexe opvoed- en opgroeiproblemen. Yorneo zet zich in voor 
het hervinden van evenwicht in het systeem van de opvoeders 
en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren/
versterken.
Yorneo draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie E 
bij door de inzet op: zie omschrijving bij ambitie A.

Gewenste partners op deze ambitie, 
evenementenorganisatoren:
• 4 mijl van Emmen:
• Kids Mud Run
• Rietplas loop 
• Stichting Triatlon Klazienaveen
• Gouden Pijl
• KIKA Wintertrail  
• Nightwalk Emmen  
• SandurRun 
• Hurry Up
• E&O
• Avond4daagse 
• Zwem4daagse
• Ladies Night Run Emmen 
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4. Werkwijze en borging

De ambities zijn vormgegeven, de beoogde resultaten 
geformuleerd. Hoe gaat dit nu verder?

Kerngroep

De kerngroep sportakkoord ‘Emmen Beweegt’ bestaat uit een 
team met een trainer en aanvoerders (projectleiders) per ambitie. 
Deze kerngroep gaat samen met de partners de verdere invulling 
en uitvoering van het sportakkoord ‘Emmen Beweegt’ op zich 
nemen.
De samenstelling ziet er als volgt uit.
Trainersteam: Gemeente Emmen met de 

Buurtsportcoaches Hugo Luikens en 
Monique Bruins. 

Aanvoerder(s) ambitie A: Bedrocks en buurtsportcoach gemeente 
Emmen.

Aanvoerder(s) ambitie B: Drenthe College en Emmen Gezond.
Aanvoerder(s) ambitie C: Sedna en buurtsportcoach gemeente 

Emmen.
Aanvoerder(s) ambitie D: Beachpark Emmen en 

verenigingsondersteuner gemeente 
Emmen.

Aanvoerder(s) ambitie E: Naoberschap United/FC Emmen en 
Mixed Hockey Club Emmen.

De kerngroep komt per kwartaal bij elkaar om de voortgang te 
bespreken en zaken vast te stellen. 

Plan van aanpak

De kerngroep initieert de uitwerking van een 
uitvoeringsprogramma per ambitie waarin duidelijk wordt 
beschreven:
- Wat er gerealiseerd wordt (activiteiten, projecten met beoogd 

resultaat) om doel te behalen.
- Wanneer dit gerealiseerd wordt (planning).
- Wat daarvoor nodig is aan inzet van mensen en financiële 

middelen (partners en begroting).
- Wie verantwoordelijk is voor wat.

De uitwerking wordt in gezamenlijkheid met de partners 
opgesteld. Op basis van het plan van aanpak wordt door de 
kerngroep bepaald hoeveel financiële ruimte per ambitie wordt 
ingeruimd. 

NB: Het uitvoeringsprogramma dat in elk gebied wordt opgesteld 
door de buurtsportcoaches in het kader van de uitvoering van de 
kadernota ‘sportief bewegen’ krijgt vanaf 2020 een paragraaf ‘de 
lokale vertaling van de ambities sportakkoord Emmen Beweegt’.  
Op deze manier is het duidelijk waar beide trajecten elkaar 
versterken.
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Monitoring en evaluatie

Natuurlijk is het goed om te evalueren of de initiatieven leiden 
tot maatschappelijke effecten. Of er kenteringen plaatsvinden 
als het gaat om beweegrichtlijnen, sportdeelname, vitaliteit 
aanbieders, veilig sportklimaat, motorische vaardigheid van 
kinderen, beweegvriendelijkheid van de openbare ruimte, impact 
van evenementen, etc. Maar het evalueren van het Sportakkoord 
‘Emmen Beweegt’ gaat niet alleen om de cijfers, we willen vooral 
ook leren over welke initiatieven wel of niet werken. Er zal sprake 
moeten zijn van een ‘lerend en evaluerend’ sportakkoord. Waar 
mogelijk zal worden aangehaakt op de monitoring vanuit het 
Nationaal Sportakkoord, waar nodig worden zelf instrumenten 
opgezet om zowel kwantitatief als kwalitatief inzicht te krijgen in 
de resultaten en verbeterpunten van de gekozen aanpakken. Een 
overweging is om de monitoring te beleggen bij een derde partij 
of als onderdeel van de structurele monitoring van de gemeente 
Emmen mee te nemen. 

Het sportakkoord ‘Emmen Beweegt’ hanteert de volgende 
uitgangspunten:
- Effectmeting op cijferniveau vindt plaats via bestaande 

beschikbare instrumenten (gemeente Emmen, GGD, 
Trendbureau etc.). 

- De procesevaluatie richt zich op de samenwerking, 
betrokkenheid partners en de opbrengt op output niveau. 

- De monitoring is gericht op het zich houden op de voortgang 
en op de gewenste resultaten. 

- Er wordt gewerkt met het hiernaast weergegeven 
onderzoekmodel:

Financiële ruimte

De financiële ruimte van het sportakkoord ‘Emmen beweegt’ is 
hiernaast weergegeven. Elk plan van aanpak kent een begroting. 
In de kerngroep vindt de toekenning van budget toe onder 
aanvoering van het trainersteam. 

Uitvoeringsbudget* per jaar voor gemeenten tot:
130.000 inwoners: € 60.000,-

Het ministerie stelt voor twee jaar uitvoeringsbudget ter 
beschikking om de afspraken gemaakt in het sportakkoord 
te realiseren. Dit betekent dat er in 2020 en 2021  
€60.000 euro per jaar beschikbaar is / wordt gesteld.  
De deelnemende organisaties in het sportakkoord Emmen 
Beweegt zijn overeengekomen de besteding van deze 
middelen als volgt te verdelen:

Ambitie A: €10.000 in 2020 en €10.000 in 2021
Ambitie B: €10.000 in 2020 en €10.000 in 2021
Ambitie C: €10.000 in 2020 en €10.000 in 2021
Ambitie D: €2.500 in 2020 en €2.500 in 2021 + sportlijn 
producten/services*
Ambitie E: €10.000 in 2020 en €10.000 in 2021
Procesmiddelen: 35.000 euro (in te zetten voor het regie, 
monitoring en faciliteren van bijeenkomsten.
Deze gelden worden verrijkt met de inzet van de 
deelnemende organisaties. 
*Sportlijn
Naast het bovengenoemde uitvoeringsbudget is er 
€21.000**per jaar beschikbaar om uitdagingen die 
sportverenigingen in Emmen kennen aan te pakken. Dit 
gebeurt via de zogenoemde sportlijn. Dit budget zit hem 
in producten en diensten die ten goede komen aan de 
sportaanbieders in Emmen. Dit wordt ingericht via ambitie D. 

** Let op, dit is een indicatie.

• Inzet middelen
• Geld, Personeel, Materiaal

Input

• Proces evaluatie
• Hoe en met wie zijn de doelen 

bereikt?
Throughtput

• Doelmatigheid
• Welke prestaties zijn bereikt?

Output

• Doeltreffendheid
• Welke maatschappelijke effecten zijn 

in het proces behaald?
Outcome



76 77Sportakkoord Emmen Beweegt

Trends en ontwikkelingen in relatie tot 
Emmen

In het proces van de totstandkoming van de Kadernota ‘Sportief 
Bewegen’ is een trendanalyse uitgevoerd. Deze trendanalyse is 
hier te lezen.

Trends en ontwikkelingen in de sport

Aan sport en bewegen wordt een steeds belangrijkere 
maatschappelijke rol toegekend. Niet alleen landelijk, maar ook 
regionaal en lokaal. De landelijke ‘sport toekomstverkenning’ 
heeft ons laten zien wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen 
zijn om rekening mee te houden.1 Deze verkenning laat zien dat 
het verwachtte toekomstbeeld niet altijd het toekomstbeeld is dat 
wij wensen. Het Nationaal Sportakkoord roept dan ook op tot 
actie door gemeenten, onderwijsinstellingen, maatschappelijke 
partners en de sportorganisaties zelf. De beleidsmatige trend dat 
complexe opgaven zoals bewegingsarmoede, sociale uitsluiting 
en wangedrag alleen opgelost kunnen worden door oplossingen 
te ‘co-creëren’ heeft geleid tot een aanpak als die van het lokale 
sportakkoord.

De maatschappelijke waarde van sport is evident.
Vandaag de dag neemt sport en bewegen een centrale plaats in 

binnen onze samenleving. Sport en bewegen is in haar diversiteit 
aan verschijningsvormen nog steeds een groeiende sector 
waarvan de waarde vanuit domeinen als sociaal/maatschappelijk, 
gezondheid en economisch steeds meer wordt onderkent. 
Onderzoek laat steeds weer zien dat sport de potentie heeft bij te 
dragen aan tal van maatschappelijke thema’s, zoals gezondheid, 
integratie, sociale cohesie, lokale trots en het tegengaan van 
overgewicht.2 Sport is echter niet een wondermiddel dat zomaar 
allerlei grote maatschappelijke vraagstukken laat verdwijnen. 
Hoe de potentiële bijdrage van sport optimaal benut kan worden 
is een blijvende zoektocht. Duidelijk is dat investeren in een 
bloeiende sport, bijdraagt aan een vitale samenleving.

De sportparticipatie in Nederland is stabiel. 
Hoewel de sportparticipatie stabiel is of zelfs nog licht stijgt, 
blijven bepaalde groepen nog steeds achter. Zo neemt het 
percentage Nederlanders dat wekelijks of vaker sport vanaf 12 
jaar af met de leeftijd. In 2016 was het percentage 12-18 jarige 
jongens (74%) en meisjes (68%) dat wekelijks of vaker sport bijna 
twee keer zo hoog als mannen (38%) en vrouwen (36%) van 65 
jaar en ouder. Ook laagopgeleiden, mensen met een lagere sociaal 
economische status en mensen met een fysieke of verstandelijke 
beperking sporten relatief minder. Ook mensen met overgewicht 
en mensen met een migratie-achtergrond sporten minder.3 Sport 
heeft een grote uitdaging als het gaat om inclusief en toegankelijk 
te zijn voor alle Nederlanders.

Bijlage I
Trends & ontwikkelingen in de sport en 
in relatie tot Emmen

1 https://www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning 

2 Sociaal Cultureel Planbureau/Mulier Instituut (2018). Rapportage sport 2018. Den Haag: SCP. 

3 Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM, 2014-2018
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Figuur 1: Het aandeel wekelijkse sporters naar leeftijd 2001-20184 Figuur 1: Het aandeel wekelijkse sporters naar leeftijd 2001-20181  

4 Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM, 2014-2018
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5 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/20/peilingsonderzoek-bewegingsonderwijs-2016-2017 

6 Sociaal Cultureel Planbureau/Mulier Instituut (2018). Rapportage sport 2018. Den Haag: SCP.

7 https://www.allesoversport.nl/artikel/de-beweegvriendelijke-omgevingswet-een-overzicht/ 

Figuur 2: Het aandeel wekelijkse sporters naar opleidingsniveau 2001-2018

Kinderen bewegen minder en zijn minder beweegvaardig. 
Er zijn tal van aanwijzingen dat kinderen beduidend minder fit, 
motorisch minder vaardig en zwaarder zijn dan zo’n 30 jaar 
geleden.5 Het percentage Nederlanders dat voldoende beweegt 
verschilt per leeftijdsgroep. In 2017 voldeden kinderen (4 t/m 
11 jaar) het vaakst aan de Beweegrichtlijnen (56%), gevolgd 
door 18 t/m 64 jarigen (50%). Voor ouderen (65 plussers) was 
dit 37%. Als wordt ingezoomd op mensen met een lichamelijke 
beperking plus een chronische aandoening dan gaat het slechts 
om 16%. Jongeren (12 t/m 17 jaar) voldeden het minst vaak aan 
de Beweegrichtlijnen (31%). Jongeren en jong volwassenen zijn 
tevens kampioen zitten met een gemiddelde van 10,4 uur per dag. 

Anders georganiseerde sport in opkomst. 
Nederland is traditioneel een echt verenigingsland. Het voor-
en-door-leden principe heeft gezorgd voor een robuuste 
structuur die wekelijks ruim vier miljoen mensen aan sport doet 
deelnemen. De opkomst van anders georganiseerde sporten, zoals 
commerciële sport, zelfgeorganiseerde sport, individueel sporten 
in de openbare ruimte hebben nauwelijks invloed gehad op de 
ledenaantallen van de sportverenigingen. In de levensloop van 
de sporter nemen deze andere sportvormen echter een steeds 
belangrijkere positie in. Mensen aan het sporten en bewegen 
krijgen en houden is inspelen op deze verschillende mogelijkheden 
die er voorhanden zijn. Waar sportverenigingen traditioneel 
vaak kampen met vraagstukken als ledenaantallen, tekort aan 
vrijwilligers of financiële vraagstukken, daar hebben ook andere 

sportvormen hun vraagstukken waar nog geen sluitend antwoord 
op gevonden is. Denk bijvoorbeeld aan het volhouden van het 
sporten op langere termijn.

Er wordt steeds meer gesport en bewogen in de  
openbare ruimte. 
Het percentage mensen dat sport en beweegt in de openbare 
ruimte neemt sterk toe. Wielrennen, hardlopen en wandelen 
worden weliswaar ook in georganiseerd sportverband beoefend, 
maar veelal zijn het zelfgeorganiseerde groepjes of individuele 
sporters die deze activiteiten ontplooien. Daarnaast zijn ook 
fitness gerelateerde activiteiten in de buitenlucht in opkomst. Iets 
meer dan 40% van de Nederlandse bevolking sport regelmatig 
in de openbare ruimte, dit gebeurt vooral op de openbare 
weg (29%) en in parken, bossen, stranden en duinen (23%).6 
De verwachting is dat sporten en bewegen in de openbare 
ruimte in relatie met sporten in georganiseerd verband bij een 
sportclub nog verder zal toenemen. In het kader van de nieuwe 
omgevingswet liggen er uitdagingen voor de gemeente om bij de  
inrichting van de openbare ruimte ook sport en bewegen mee te 
nemen.7

Sport is ook business. 
Naast de commerciële breedtesport (fitness, outdoor, 
sportrecreatie) wordt sport ook steeds vaker ingezet als middel 
om een economische impuls te genereren. Sportevenementen 
trekken bijvoorbeeld veel bezoeker die zorgen voor een 
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economische impact. Maar topsport en –evenementen zorgen 
ook voor veel media-aandacht en kunnen een rol spelen in de 
regiomarketing en het aantrekken van toeristen. In Nederland 
worden in toenemende mate sportevenementen georganiseerd, 
zo vinden er in Nederland meer dan 600 sportevenementen plaats 
en vier op de tien volwassenen Nederlanders bezoekt minimaal 
één maal per jaar een klein of groot sportevenement of neemt 
er deel aan (meer dan 5 miljoen per jaar).8 Sportevenementen 
kunnen echter ook in een breder perspectief benut worden om als 
vliegwiel te fungeren voor participatie, sociale cohesie of andere 
maatschappelijke doelen, bijvoorbeeld door middel van side-
events.

Topsport als vliegwiel voor verschillende doelen. 
Topsport biedt getalenteerde sporters de mogelijkheid zich te 
ontwikkelen. Zo zijn er in het land tal van Regionale Training 
Centra (RTC’s) die voorzieningen treffen om talent tot ontplooiing 
te laten komen. Hierbij is sprake van samenwerking tussen 
bijvoorbeeld sportverenigingen, sportbonden, kenniscentra, 
universiteiten, gemeenten en provinciale sportservices. Ook 
richting topsport wordt steeds meer de vraag gesteld hoe zij 
kan bijdragen aan bijvoorbeeld sportparticipatie, citymarketing, 
behoud van talenten voor de regio en evenementen. Deze 
effecten blijken niet altijd vanzelfsprekend aanwezig en de 
betrokkenen zullen samen moeten werken aan de legitimering 
van de investering in topsport.

8 Hover, P., Straatmeijer, J. & Breedveld, K. (2014). Sportevenementen in Nederland – over sportevenementen en hun maatschappelijke betekenis. Nieuwegein: Arko Sports Media. 
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