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Voorstel

1.
2.
3.

Een combinatiefunctionaris (0,4 fte) als beweegmakelaar te realiseren voor de
periode 1 februari 2016 tot en met 3l januari 2OL7 en hiervoor een subsidie aan
Punt Welzijn te verlenen van € 20.000
Afspraken omtrent deze combinatiefunctíonaris middels een addendum bij het
convenant combinatiefunctionarissen met Punt Welzijn vorm te geven en dit te
laten tekenen door wethouder Gabriëls (bevoegdheid burgemeester)
Activiteitengeld toe te kennen van maximaal € 5.000 aan Punt Welzijn voor deze
periode, waarover de combinatiefunctionaris aan de hand van de ingediende
begroting kan beschikken.

Inleiding
Het Platform Weert in Beweging bestaat uit een groep vrijwilligers en vertegenwoordigers
van instellingen uit Weert, die Weertenaren in alle leeftijdsegmenten gezonder en actiever
wil maken. De'stuurgroep Platform Weert in Beweging'is in 2015 uitgebreid met een
ambtelijk vertegenwoordiger, naar aanleiding van de samenwerking bij het voorbereiden
van het Sport- en beweegbeleid 2.0. Er is hier dus sprake van overheidsparticipatie: de
overheid participeert in een initiatief van burgers.
De stuurgroep bestaat
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personen vanuit zorg/welzijn, sport, bedrijven, onderwijs
ief voert projecten uit om het doel "Weert in Beweging" te
Platform Weert in Beweging heeft vorig jaar aangegeven
realiseren in Weert. De beweegmakelaar realiseert de brug
spo
n beweegaanbod (zie bijlage 1). Ook vroeg het
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Platform Weert in Beweging om een bedrag van maximaal € 5.000 om jaarlijks activiteiten
uit te voeren. Een begroting is ingediend (zie bijlage 2).

W besloten om de combinatiefunctionarissen sport ook in te
zetten voor andere doelgroepen dan jeugd. Sport en bewegen worden ook ingezet om de
participatie en zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. In de bijlage van het B & W besluit van 26 mei 2015 is een verdeling van formatie beschreven. Voor het Platform
Weert in Beweging is 0,4 ft gereserveerd. Tevens is een bedrag genoemd in het B & W
advies van € 5.000 voor het Platform Weeft in Beweging.
Op 26 mei 2015 heeft B &

Beoogd effect/doel
De beweegmakelaar stimuleert het dagelijks bewegen en gezond gedrag van kwetsbare
volwassenen in Weert. Hiernaast probeert de beweegmakelaar de kwetsbare inwoners
structureel te laten bewegen in georganiseerd verband. De beweegmakelaar heeft contact
met cliënten van de lste lijn zorg (praktijkondersteuners/huisartsen, fosiotherapeuten,
gezondheidscentra), werklozen, mensen met een beperking etc.

Argumenten

1.1.

De komst van de beweegmakelaar sluit aan bij bestaande beleid en uitvoerlng op
het gebied van preventief gezondheidsbeleid en participatie
Er is een verband tussen gezond gedrag, waaronder voldoende bewegen, en gezond zijn,
gelukkig voelen en het vinden van werk. Sport en bewegen kunnen daarom als middel
worden ingezet om de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers te
bevorderen. In Weert wordt al veel gedaan aan preventie, zoals "Let's Move', waarbij
combinatiefunctionarissen sport en bewegen worden ingezet voor dit doel, of ledereen
Kan Sporten (regionale samenwerking om sport en bewegen te bevorderen bij mensen
met een beperking). Een makelaar tussen kwetsbare mensen en sportaanbod versterkt de
huidige uitvoering. Daarnaast zullen de reeds lopende projecten het werk van de makelaar
versterken.

1.2.

Persoonlijk contact kan helpen om drempels bij kwetsbare burgers weg te nemen
Kwetsbare mensen die nog weinig of niet bewegen moeten drempels over om
daadwerkelijk te gaan bewegen. Kennis waar men terecht kan ontbreekt; financiën, durt
of zelfvertrouwen ontbreken of er is sprake van schaamte. De beweegmakelaar kan door
persoonlijk contact en/of de koppeling aan een beweegmaatje drempels slechten.

1.3.

De beweegmakelaar kan sportaanbieders helpen met hun maatschappelijke taken
Sportverenigingen bieden activiteiten aan, maar soms is het aanbod ntet geschikt voor

kwetsbare burgers. In Weert worden "Open Clubltrajecten uitgevoerd samen met
NOC*NSF en het Huis voor de Sport Limburg. Sportverenigingen worden hierdoor
aangezet om samen te werken met andere partijen, waarbij de maatschappelijke
betrokkenheid van verenigingen wordt bevorderd. Combinatiefunctionarissen van
sportverenigingen kunnen in overleg met de beweegmakelaar een aangepast aanbod
doen, waarbij de beweegmakelaar deelnemers werft.
Lifestyle Vitae heeft via de landelijke Sportimpuls een landelijk subsidie ontvangen, om
burgers met weinig financiële middelen te laten sporten en bewegen (Easy Sport Pas). Er
zijn nog te weinig mensen die hiervan gebruik hebben gemaakt. De beweegmakelaar kan
de Easy Sport Pas gebruiken om een laagdrempelig aanbod te kunnen doen aan
volwassenen met weinig financiële middelen.

1.4.

De beweegmakelaar versterkt het werk van het Platform Weert in Beweging
De stuurgroep van het Platform Weert in Beweging heeft al enkele jaren geleden
aangegeven dat het belangrijk is dat er een beweegmakelaar wordt aangesteld, zodat de
vele vrijwilligers ontlast worden in bepaalde taken. Deze beweegmakelaar onderhoudt de

website www.beweeqnet.nl, is het vaste aanspreekpunt voor mensen die meer willen
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weten over sporten en bewegen en onderhoudt contacten met sportaanbieders en andere
partners.

1.5.

Op weg naar lagere zorgkosten
Nu investeren in preventie door middel van een gezond beweeggedrag, kan lagere
zorgkosten in de toekomst opleveren. Sport en bewegen kan 'als medicijn'worden
ingezet. Om deze reden heeft de beweegmakelaar ook contact met huisartsen en
praktijkondersteuners om bijvoorbeeld mensen met overgewicht, hoge bloeddruk of te
hoog cholesterolgehalte een gericht beweegadvies te (laten) geven.

2.1. De beweegmakelaar versterkt het team van sportcombinatiefunctionarissen
Ook Punt Welzijn zit in de stuurgroep van het Platform Weert in Beweging. De stuurgroep
en het Platform hebben geen rechtsvorm. Vanwege de vele raakvlakken met het werk van
de combinatiefunctionarissen en de doelstellingen van Punt Welzijn heeft het voordelen
om deze combinatiefunctionaris ook via Punt Welzijn te laten werken. De coördinator van
de combinatiefunctionarissen zal deze beweegmakelaar aansturen en ondersteuning
bieden m.b.t. de contacten met (zorg-)instellingen.

Kanttekeningen

1.1.

Voor deze combinatiefunctionaris is geen structurele dekking dekking geregeld.
Net als bij de andere combinatiefunctionarissen wordt 40o/ovan de kosten betaald uit
structurele gelden van het ministerie vanuit de regeling Brede Impuls voor
combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. De andere 60 o/o worden vanuit GIDSgelden bekostigd, die slechts enkele jaren binnenkomen. Het is niet waarschijnlijk, dat
andere partijen in de toekomst mee willen of kunnen betalen aan deze beweegmakelaar

Financiële, personele en juridische gevolgen
In de begroting 2016 is een structureel budget van € 284.372 opgenomen voor
combinatiefunctionarissen (rijksbijdragen en eigen middelen, 4800502/6425080). Dit
budget wordt n.a.v. de decembercirculaire 2015 verlaagd naar €€28I.7O4. Hiernaast
ontvangt de gemeente in 2015, 2016 en 2orT "Gezond In De 5¡u¿"-gelden (€ 34.000 per
jaar). Op 26 mei 2015 heeft uw college besloten om deze gelden deels in te zetten als
mededekking voor de beweegmakelaar en als activiteitengeld voor het Platform Weert in
Beweging.

Het beschikbare budget 2016 voor combinatiefunctionarissen van € 28I.704 wordt o.b.v.
eerdere besluitvorming door uw college belast met:
Punt Welzijn 4,65 fte (jan. 2016 t/m aug. 2016)
C LZ9JSO
Rick 2,25 fte (jan. 2OL6 tlm aug. 2016)
€ 3O.OO0
Stg. Basketbal Promotie Limburg 0,75 fte (jan. t/m aug. 2016)
e L2.gL7
Punt welzijn urban culture & sports 0,3 fte (feb. 2016 t/m dec. 2016)
€ 26.4s4
voortzetting schoolzwemmen (gedeelte 2016 schooljaar 2015-2016)
€ 19.375
€ 2L8.496
De benodigde bedragen van € 20.000 voor de beweegmakelaar en € 5.OOO activiteitengeld
kunnen ten laste van de in de begroting beschikbare (restant)middelen voor
com binatiefunctionarissen (4800502 / 642080) en Gezond in De stad (7 r4oooo / 634394s)
worden gebracht.

Uiteindelijk wordt ingezet op realisatie van in totaal 9,2fte combinatiefunctionarissen. Als
dit eind 2016 is gerealiseerd wordt de gemeente vanaf 2017 niet gekort op de
rijksbijdrage die we voor combinatiefunctionarissen ontvangen. Voorwaarde om dit aantal
fte's te kunnen financieren is inzet van de restantmiddelen combinatiefunctionarissen
2015. Daarom wordt de overheveling van 2015 naar 2016 van deze restantmiddelen
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meegenomen in het voorstel tot budgetoverhevelingen, dat in maart ter besluitvorming
aan uw college wordt voorgelegd.
De stuurgroep van het Platform Weert in Beweging heeft zelf de beweegmakelaar
voorgedragen. Zij is ervaringsdeskundige (lichamelijk beperkt en werkzoekend) en heeft
de afgelopen periode een geslaagde pilotluitgevoerd. De afgelopen jaren heeft ze als
vrijwilligster voor het Platform Gehandicapten Weert en de stuurgroep Weert in Beweging
al veel initiatieven succesvol uitgevoerd.
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financiële (omtrent activiteitengeld) 2016 worden ingediend. Aan de hand van werkelijke
uitgaven van de beweegmakelaar zal het activiteitengeld dan worden vastgesteld.
Begin 2017 zal het werk van de combinatiefunctionaris dan worden geëvalueerd.

Communicatie/ participatie
Door de stuurgroep van het Platform Weert in Beweging is de notitie'beweeqmakelaar in
Weerl' lregin februari 2016 ingediend.
Overleg gevoerd met
Intern:
Marjo Jansen, Riek Klaessen, Patr¡cia Vos, medewerkers OCSW/participatie, WMO (tijdens
vervolg sociaal café: werkgroep spott als middel)

Extern:

Stuurgroep Platform Weert in Beweging (Punt Welzijn, GGD, Weerter Sportraad,
bedrijven), Pharos (adviesinstelling GIDS-gelden), Huis voor de Sport Limburg,
coördinator Iedereen Kan Sporten, gemeente Nederweert.

Bijlagen
1. notitie "Beweegmakelaar in Weert'

2.
3.

Begroting Platform Weert in Beweging vanaf 2016
Platform Weert in Beweging, visiedocument 2014
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Beweegmokelqor in Weerl

De mokeloor lussen kwelsbore volwossen burgers

en sporl en bewegen

Februori 2O16
Stuurgroep Plotform Weert in Beweging

Beweegmokeloor Weerl
Sport en bewegen kon ingezet worden om porticipotie en zelfredzoomheid von burgers te
vergroten. Kwetsbore inwoners von Weert, die nog weinig of niet bewegen, ervoren vook
drempels om doodwerkelijk te goon bewegen. Het ontbreekt hen oon middelen,
zelfverfrouwen en/of kennis omfrent het oonbod. Persoonlijk contoct kon helpen om

drempels te slechten.
Voor kweisbore mensen kon een beweegmokeloor uitkomsl bieden (0,4 fte, I ó uur). De
beweegmokeloor somen met de desbetreffende persoon een possende octiviteit zoeken.
De beweegmokeloor kon hierbijde koppeling moken met een beweegmootje. De
beweegmokeloor zorgt dot de deelnemer ols heT wore bij de hond wordt genomen noor
structureel bewegen. Ook kon heI zijn, dot de beweegmokeloor in somenwerking met de
combinotiefunctionorissen en de sportverenigingen een sportkennismoking oonbiedt en
orgoniseerl voor bijvoorbeeld groepen werklozen, psychiotrische potiënten, mensen met een
beperking of kwetsbore ouderen. Er wordt gestreefd noor continuering von octivileiten door
deelnemers, woorbijde beweegmokeloor olleen ols mokeloor fungeert tussen deelnemer en
sportoonbod. Deze beweegmokeloor richt zich op volwossenen. Hij/zijstimuleert het in
beweging brengen von kwetsbore volwossenen en senioren;hijlzil stimuleert het dogelijks
bewegen en stimuleert heI structureelsporten en bewegen von deze personen b'rj
sportverenigíngen en ondere sporloonbieders.

Beweegmokeloor en stuurgroep Plotform Weerf in Beweging
De sluurgroep Plotform Weert in Beweging beslooi uit vertegenwoordigers vonuit sporl, zorg
en welzijn, bedr'rjven, onderwijs en gemeente en heeft ols doel om zoveel mogel'rjk burgers in
Weert in beweging te kr'rjgen. De beweegmokeloor voert werkzoomheden uit om deze
stuurgroep te ondersteunen.

Beweegmokeloor en "Lel's Move"
De beweegmokeloor fungeert in het teom von combinotiefunctionorissen sport- en
bewegen en wordt oongestuurd door de coördinotor. Hij/zü kon op deze wijze somenwerken
mel de combinoliefunctionorissen die bijde sportverenigingen werken om
sportverenigingen ook mooÌschoppelijke token te loten invullen. Tot schooljoor 201 5-2016
werden combinotiefunctionorissen von sportverenigingen olleen ingezet voor jeugd en
jongeren. Vonof schooljoor 2Ol5-201ó orgoniseren combinotiefunctionorissen von
sportverenigingen ook octiviteiten voor kwetsbore volwossenen. ln Weert wordt gestreefd
noor "Open Clubs', woorbijvitole sportverenigingen zich ook inzetten om kwetsbore mensen
uit de somenleving te lolen bewegen/sporfen.

Beweegmokeloqr en "ledereen Kon Sporlen"
ln Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudol. Moosgouw, Nederweert, Roerdolen. Roermond en
Weert) voeren de gemeentes gezomenl'rjk "ledereen Kon Sporfen" (lKS) uit, woorbijgesïreefd
wordt om mensen met een beperking te loten bewegen/sporten. Een coördinotor regisseert
octiviteiten op regionool niveou. De octiviteiten von de beweegmokeloor sluiten oon op IKS
en versterken dit project en vice-verso. Mensen die een beperking hebben of ervoren,
moken vook minder octief deel uit von de somenleving. Door beperkingen kunnen ze
moeilijker te bereiken en niet goed zichtboor zijn. Persoonlijk contoct helpt drempels te
verlogen. Uit een inventorisotie von Plotform Gehondicopten Weert is gebleken doT
ondervroogden uit de doelgroep niet weten woor mensen mel een beperking terecht
kunnen om weer in beweging te komen. De vroog noor persoonlijke begeleiding en
ondersteuning wordt hierin bevestigd.

Sc ho

kel met pro ktijkondersteu ners en h uisorlsen

De beweegmokeloor is tevens de contocipersoon op gebied von verwijzing door prokt'rjk
ondersteuners en huisortsen. Door komen immers veel mensen met specifieke klochten.
woorvoor bewegen en sport een medicijn kon zijn. De beweegmokeloor ondezoekt de
mogelijkheden voor bewegen op recept. Het Project Beweegmootje von Punt Welzijn kon

onder de oondocht worden gebrochT.
ln2O12 is een test protocol ontwikkeld door de Vereniging Sport Geneeskunde genoomd
'Stort Veilig Bewegen'. Door middel von een eenvoudige vrogenlijst en een behoefte

onolyse kon ervoor gezorgd worden dot mensen die longe iijd inoctief of te weinig octief zijn
geweest, op een veilige en verontwoorde monier de stort noor meer bewegen of sport
kunnen moken. Dit protocolstoot ter beschikking von de beweegmokeloor.
Schokel tussen bijstondsgerechligden, werkzoekenden en sporloonbod
Werklozen kunnen door sport en beweging geoctiveerd worden, dogrilme krijgen,
zelfvertrouwen verweryen en een gezondere leefstijl kr'ljgen. Deze zoken zijn cruciool om de
ofstond tot de orbeidsmorkt le verkleinen. Ook kunnen werþoekenden door het doen von
vrijwilligerswerk bijde sportvereniging (wellicht tegen grotis lidmootschop) werkervoring
opdoen en zich nuttig voelen. ln Utrecht en Zeist worden er projecten uitgevoerd, woorb'rj
sportverenigingen vio hun netwerken, sponsors of leden jonge werkzoekende leden oon
bonen helpen, woorb'rjde sportvereniging een subsidie ontvongt voor hun insponningen. B'rj
de cursussen die gegeven worden oon werkzoekenden, kon sport en bewegen worden
ingebouwd.

Compelenlies von de beweegmokeloor
o Beweegnet kunnen beheren en oonbod kunnen ovezien en inschokelen;
¡ Beweegnet onder de oondocht kunnen brengen b'rj betrokkenen;
. Minimool over Mbo 4+ niveou beschikken, voldoende kennis hebben over de
positieve effecten von sport en bewegen
o Kon zelfstondig werken;
. Beschikken over een breed nelwerk binnen de sectoren Zorg & Welzijn, Sport- en
beweegoonbieders. zorginstellingen en individuele mensen met een beperking;
o Affiniteit hebben met (oongepost) sporten;
¡ Beweegt/sport zelf voldoende;
o Ervoringsdeskundige z'rjn is een duidelijke pre;
. Bû voorkeur woonochtig in Weert
. Kunnen omgoon met culturele en sportieve diversiteit;
o lnzicht hebben in en kennis hebben von sportvroog- en oonbod;
. Goede communicotieve voordigheden bezitten en deze kunnen inzetten voor het
geven von voorlichting en het orgoniseren von informotiebijeenkomsten;
¡ Proklische, plonmotige en resultootgerichte inslelling om orgonisotie en plonning von
sport- en beweegoctiviteiten te kunnen reoliseren;
¡ Notuurl'rjk overwicht en coochende voordigheden bezitten, evenols octiviteiten
enthousiost, stimulerend en verontwoord kunnen uitvoeren en begeleiden;
o Kunnen benutten von Sociol Medio konolen zools lnstogrom, Focebook, Pinterest en

o

Twitter;

Anolytisch vermogen hebben om knelpunten te signoleren en creotief vermogen
bezitten om met possende oplossingen te komen.

Een oonzet voor een somenwerkingsverbond is de werkgroep Zorg & Welz'rjn von het Plotform
Weert in Beweging. De beweegmokeloor werkt vrooggericht vonuit dil relevonte netwerk en

stemt ook of met de leden von de stuurgroep von heT Plotform Weert in Beweging.
wooronder gemeenle Weert en Punt Welzijn.

Tqken

t.

lndividueelen groepsgewijs ofslemmen von vroog noor beweegmogelijkheden en
oonbod.
. lnvenforiseren en moniforen von vroog vonuit doelgroep
. Ondersteunen von mensen bij het vinden von een possende octiviteit.
. Voorlichting geven over het nut von sport en bewegen en de sporl- en
beweegmogelijkheden in Weert.
¡ Een Beweeg- en leefstijlcheck kunnen uitvoeren bijmensen die doorverwezen worden
vonuit de l. lijn zorg en woor mogelijk en nodig begeleiden noor sporf- en
beweegoonbod.
. Gegevens von het hreweegoontrocJ up to dote te houden (vio beweegnet.nl).
. Projectmotig oonbod creêren (met de combinotiefunctionorissen) voorol bijlokole
sportverenigingen gericht op structureel vervolg.

2. Reloliemonogement
Weryen vrijwillÍgers en beweegmootjes

o
.
.

.
¡
o
3.

PR &

.
o
o
.
.
o

Actief periodiek contoct houden met de poriners binnen het somenwerkingsverbond.
Contocten leggen en onderhouden met huisortsen, prokt'ljk ondersteuners en
potiënten/behondel orgonisoties (o.o. revolidotiecentro)
Contocten leggen en onderhouden met eerstelijns zorg oonbieders
Contocten onderhouden met sport- en beweegoonbieders
Stimuleren somenwerking met ondere orgonisoties die zich bezig houden met sport &
bewegen, zorg & welzijn

Communicolie
lnitiëren externe communicotie en promotie verenigingen en clubs;
lnzetten von lokole en regionole medio contocten
De l.lijn zorg blijven informeren (promotie en bewustwording) over hel preventie- en
sportoonbod in Weert, in het b'rjzonder voor mensen met een ziekte en/of beperking
Orrclerl-rouclerr en benutten socisl nreclicr en beweegnel
Goede voorbeelden onder de oondocht brengen
Levert input voor communicotiemiddelen von de stuurgroep von het Plotform WlB.

4. Uitvoeringsplon en evqluotie
ln overleg met de coördinotor combinotiefuncfionorissen en de projectleider ledereen Kon
Sporten wordt joorlijks voor WeerT een uitvoeringsplon gemookt. No ieder joor wordt een
verslog ingediend. ln het verslog moet genoemd worden:

het oontol personen vonuit de verschillende doelgroepen, dot begeleid wordt von
te weinig bewegen noor structureel bewegen, bijvoorkeur in georgoniseerd verbond
(sportverenigingen, sportinstituten) ;
de octiviteiten die hiervoor zijn georgoniseerd

t

Portners
Punt Welzijn
ledereen Kon Sporten

(lKS)

Plotform Gehondicopten Weert (PGW)
Weerter Sportrood
Vroogwijzer
UWV

Sportverenigingen
GGD
Huisortsen
Overige fysiotheropieprokt'rjken
Fitnesscentro
Gezondheidscentro (Gezondheidscentrum Mooseikerweg en Molenokker en
Gezondheidshuis Keent, Life Style Heolth & Prevention)
Blixembosch (Libro)
Revolidotiecenlrum Adelonte Hoensbroek
Stichting MEE
Lond von Horne
Stichting Pedogogisch Sociool Werk Midden-Limburg (PSW)
Geestel'rjke Gezondheid Zorg (Met GGZ)
Stichting Gehondicopiensport Nederlond
Stichting Gehondicoplenzorg Limburg (SGL)
Rugcentrum
Regionole Overleg Structuren
Centrum Jeugd en Gezin

sluurgroep Plotform Weert in Beweging:
John von Heel (Lifestyle Vitoe), Niels Peulen (Punt Welz'rjn), Cees Kersten (Weerier Sportrood) ,
Esther von de Bor (Plotform Gehondicopten Weert) Cindy Denessen (WeertMedio en Weerter
Sportrood) , Julliette Kruyen (GGD), Poul Brouns (Lifestyle Heolth &Prevention) en Lisette
Sickmonn (gemeente Weert).

februori 201ó

Begroting Platform Weert in Beweging vanaf 2016
De stuurgroep Platform Weert in Beweging heeft onderstaande begroting opgesteld aan de hand van het uitvoeringsprogramma Sport- en Beweegbeleid
2.0. D¡t beleid is samen met alle partners van het Platform Weert in Beweging opgesteld.

Thema
1

Naam
Blue Zone - Bewustwording

6

(Top)Sport en bewegen
uitdragen
Sport- en beweegloket
Meer sport en bewegen op
school
Werkgroep bedrijven in
beweging
Vereniging van de Toekomst

7

Paardensportcentru m Weert

8

Weerter Sport- en beweegpas

9

Beweeg- en sportstimulering
voor mensen met een
beperking van alle leeftijden

L0

Herijken topsportbeleid en
topsportwaardering
RTC-beleid
Topsportaccommodatie
Sport als middeltot
participatie en
zelfredzaamheid
Sport en bewegen in de
openbare ruimte
Kosten onvoorzien
Totaal

2
3

4
5

L\
L2
13

L4
15
16.

Wat
Bekendmaking Beweegnet.nl, beheer- en update Beweegnet.nl;
Congressen en workshops
Promotiemiddelen

€ per jaar
€ 1500
€ s00

Financiering loopt via inzet combinatiefunctionarissen. Lisette heeft begroting.
Bed

rijven bewustword i ng cam pagne

ln 2016 wordt pilot NOC*NSF uitgevoerd in Weert: dekking vanuit subsidie ministerie
Binnenlandse zaken; vervolgdekking vanuit inzet Huis voor de Sport.
Uitrollen plan van aanpak en kweken bewustwording:
Dekking middels bestaand beleid.
Uitbreiding en bekendmaking Easy Sportpas en Combi Sport-pas weert
Dekking is geregeld via de Sportimpuls. Lifestyle Vitae heeft een subsidietoekenning
ontvangen.
Brug tussen sport, bewegen, preventie en zorg.
Zorg bewustwording campagne
Bijdrage voor de uitvoering van projecten/evenementen (lKS)
Bewustword ingsacties G-sporten.
Dekking middels topsportbeleid

€ L000,-

€ 1500,-

Dekking middels gemeentelijk topsportbeleid
Dekking middels gemeentelijk accommodatiebeleid
Dekking regelen via bestaande gelden

Beweegstimulering binnenstad en parken, bv free run parcours:
Dekking vanuit bestaande gemeentelijke middelen
€ 500,€ 5.000,-

I

Platform

Weert in Beweg¡ng
Visie docum ent 2014

Meer Weertenaren,
in alle leeftijd segmenten
gezonder en actiever!

'steeds meer Weertenaren chronische aandoeningen en
overgewicht!'
"Veel inwoners in Weeñ hebben een ongezonde leefstijl" schrijft de GGD in het rapport

"Gezondheid in beeld, gemeente Weert', wat in mei 2014 verschenen is. Het rapport
concludeeñ "Op een aantal gebieden ls een negatieve trend te zien".
Weert kent 48.585 inwoners waaruan er 18.000 onvoldoende bewegen volgens de (oude)
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-^-Limburg en in Nederland. Volgens de nieuwe WHO beweegrichtlijn bewegen 42.250
Weertenaren te weinig om gezond te blijven. Het resultaat is dan ook dat in weert 46%o van
de yolwassen bevolking overgewicht heeft. Zorgwekkend is dat deze percentages in 2009
39%o was, een stijging binnen 3 jaar van maar liefst 7%. Onder 65-74 jarigen steeg dit zelfs
naar 56%o. Een op de 6 Weertenaren heeft hart- en vaat ziekten 0 5n, ook iets hoger dan in
de regio (4n. ln de leeftijdsgroep 64-75 heeft zelfs 41% hart- en vaat ziekten en onder 75
p/ussers rs daf meer dan de helft. Ook op het gebied van chronische aandoeningen scoren
wij in Weert ook hoger dan Limburg. Bijna 6 op de 10 van de volwassen Weertenaren (57%)
heeft een chronische aandoening, dat was in 2009 50%. In de leeftijdsgroep 64-75 heeft
zelfs 81% een chronische aandoening en onder 75 p/ussers 94% (landelijk 90%).

De GGD geeft aan dat in het landelijke beleidis vasfge/egd (Wet publieke gezondheid) dat
gemeenten de taak hebben om gezondheidsinformatie te verzamelen en deze te gebruiken
voor ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke gezondheidsbeleid. Het
kabinet legt hierbij met name het accent op bewegen. Weert heeft dit opgepakt in het Sporten beweegbeleid 2.0 waarin 'actief leven' een van de speerpunten is, naast het tegengaan
van eenzaamheid. De GGD schrijft in de conclusie van het rapport dat deze monitor laat zien
dat er op het terrein van gezonde leefst'tjl nog gezondheidswinst te behalen valt. Het biedt
aangrijpingspunten voor verbetering van preventie in het algemeen in Weert.

ln de aanbevelingen van de GGD wordt gewezen op de kansen die er liggen om voorlichting
over een gezonde |eefstijlte combineren met de informatie over de omslag van
verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Op deze manier kan er op een
laagdrempelige manier ingezet worden op het bevorderen van de gezondheid. "Focus op
actieve leefstijl geeft ook gezondheidswinst op leefstijlthema's zoals overgewicht, chronische
aandoeningen en gezondheid in zijn algemeen" concludeert de GGD. "Door het
inventariseren van het beweegaanbod en toetsen of dit aanbod aansluit bij de behoeften van
de inwoners van Weert krijgt men zicht op waar eventuele hiaten zitten. Afsluitend adviseert
de GGD: Maak gebruik van bestaande netwerken en kies voor een integrale aanpak!
De cijfers en feiten vanuit de GGD monitor maken duidelijk dat er werk aan de winkel is.
Er is behoefte aan gedegen bewustwordingsinformatie, goede samenwerking op gebied
van gezondheidsbeleid en een pro actief stimuleringsbeleid vanuit alle stakeholders.
Onze gezondheid is ons meest belangrijkste goed en we zorgen er in Weert op dit
moment nog niet genoeg voor om de stijging van chronische aandoeningen en
overgewicht een halt toe te roepen.
Dit is de belangrijkste reden voor de oprichting van Platform Weert in Beweging in 2012

Weert, eerste Blue Zone stad van Nederland!
Blue Zones, zijn de 5 gebieden in de wereld waar significant meer mensen g0 en 100
plus worden in een goede gezondheid dan in de rest van de wereld. Hart- en vaat
ziekten, overgewicht, diabetes en kanker komen in de Blue Zone gebieden bijna niet
voor. Onderzoek heeft aan het licht gebracht wat de kenmerken zijn van deze Blue
Zones en wat de rest van de wereld ervan kan leren.
De laatste jaren is er tevens veel metastudie gedaan door ACSM (American College of
Sports & Medicine), de toonaangevende organisatie op het gebied van bewegen en
gezondheid en onder auspiciën van WHO (World Health Organisation), welke aan het
licht hebben gebracht dat een combinatie van een aantal beweegactiviteiten in
combinatie met het verminderen van langdurig zitten de leef kwaliteit een enorme impuls
kan geven en de gezondheid ook significant kan bevorderen.
Het toepassen van de basis pijlers vanuit de Blue Zone gebieden en de nieuwe
richtlijnen van ACSM en WHO in Weert verminderd de kans op chronische
aandoeningen in de regio met meer dan 50%.
Kijken we naar de regionale ontwikkelingen van leefstijl en gezondheid, dan is er ook
grote noodzaak om actie te ondernemen (lees verder "Steeds meer Weertenaren
chronische aandoeningen en overgewicht").

Sport- en beweegbeleid 2014
De gemeente Weert heeft in het voorjaar van 2014 met het maatschappelijk middenveld
samen de beleidsnota sport en bewegen 2.0 opgesteld. Platform Weert in Beweging
heeft daaraan met een aantal enthousiaste deelnemers mee inhoud gegeven. Het plan
van uitvoer in die nota komt nu aan de orde in de werkgroepen. Het project "Weert,
eerste Blue Zone stad van Nederland" is opgenomen in deze beleidsnota van Weert.

Het kabinet zet, vanwege het toenemende probleem van inactiviteit en de gevolgen
hiervan voor de gezondheid van de Nederlandse burger, vol in op sporten en bewegen in
de eigen buurt. Dat is de centrale boodschap in de Beleidsbrief Sport in mei 2011 van
minister Schippers.
Citaat uit deze beleidsbrief: "Sporten en bewegen is niet alleen leuk, het legt ook de
basis voor een gezonde en actieve levensstijl. Dit helpt lichamelijke klachten te
voorkomen en dringt het ziekteverzuim terug. Sport en bewegen geeft mensen
zelfvertrouwen en stimuleert sociale vaardigheden. Ook is het een belangrijk middel om
de leefbaarheid in dorpen en buurten te vergroten.
Om sport en bewegen in de buurt een nieuwe impuls te geven, moeten er meer en
slimme verbindingen gebouwd worden tussen lokale partners, zoals sportclubs, scholen,
bedrijfsleven, zorginstellingen en naschoolse opvang. Op dit moment zijn de
combifunctionarissen een succes. Het kabinet zet in om de administratieve rompslomp
voor deze functionarissen sterk te verminderen en hun aantal te vergroten."

Platform Weert in Beweging
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is een
het hierboven omschreven probleem een helpende hand te bieden. Het
initiatief van John van Heel, Life Style Vitae en Stichting Collectief Preventieve
Gezondheid in samenwerking met Cees Kersten van de Weerter Sportraad en Paul
Broens van LifeStyle Health & Prevention Weert. Al snel na de opstart is Niels Peulen
van Punt Welzijn toegetreden tot de stuurgroep.

Structuur Platform 'Weert ¡n Beweging'
De organisatie bestaat uit een klankbordgroep met een brede vertegenwoordiging vanuit
bedrijven, onderuuijs, zorginstellingen, lokale overheid en sportsector, een stuurgroep en
een 7 talwerkgroepen, te weten:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beweegnet
Jeugd in Beweging
Mensen met beperkingen in beweging
Bedrijven in beweging
Sportpas, omnivereniging, Sport & Bewegen 2.0
Weert, eerste Blue Zone stad van Nederland: Beweeg- en bewustwording
campagnes
Buurt in beweging

De stuurgroep heeft drie bijeenkomsten per jaar voor het benoemen en coördineren van
mogelijke (deel)projecten, doelgroepen en daarop afgestemde werkgroepen. Per
werkgroep worden er gemiddeld per jaar 6 keer overlegd.

Klankbordgroep
Platform Weert in Beweging
Stuurgroep Platform
Paul Broens, Cees Kersten, Niels Peulen, John van Heel

Beweegnet.nl
John van Heel en Pauline Jacobs
Werkgroep
Jeugd ¡n beweging
Niels Peulen & Ben

Wiermans

Werkgroep
Mensen met een
beperking in beweging
Cees Kersten & Esther
van de Bor

Werkgroep
Bedr¡jven ¡n Beweging
Paul Broens & John van
Heel

Werkgroep
Buurt in beweging
John van Heel, Cees
Kersten &

Mary-Anne Janssen

Beweeg- en bewustwording campagne's
John van Heel & Cindy Denessen
Verderop in dit document een omschrijving en status van de werkgroepen

Werkgroep
Sportpas,
omnivereniging
& Sport & Bewegen 2.0
John van Heel & Cees
Kersten

Visie Platform Weert in Beweging
Een actiever en gezonder Weert, daar zet Platform Weert in Beweging zich voor in

Actiever en gezonder in elke leeftijdsgroep, vandaar dat samenwerking met elke van de
5 ringen ook van groot belang is.
- Jeugd: ondenruijs en sportsector
- Volwassenen: bedrijven en sportsector
- Senioren en mensen met een beperking: Zorg- en welzijn sector
- Alle doelgroepen: lokale overheid en media
Door betere verbindingen en samenwerking tot stand tussen beweeg- en sport sector,
zorg-, onderwijs-, bedrijven-, welzijn aanbieders en lokale overheid en gezamenlijk van
een actieve leefstijl en het beperken van langdurig zitten een hoge prioriteit te maken,
kunnen we samen een positieve impuls geven aan de gezondheid en leef kwaliteit van
de Weerter bevolking, nu en voor de toekomst.

Elke schakel is van cruciaal belang

Elke levensfase reikt ons informatie en motivatie aan om actief te leven, of juist niet. Dat
wat we meekrijgen heeft een enorme invloed op hoe we als volwassenen en senioren in
het leven staan. Jongeren van 718 jaar met overgewicht hebben meer dan 80% kans om
dat overgewicht een leven lang vast te houden. Jongeren met een ouder die overgewicht
heeft, heeft 40% kans om zelf overgewicht te krijgen, hebben beide ouders overgewicht,
dan is de kans dat het kind overgewicht krijgt ook meer dan 80%. De oorzaak ligt hier
niet in de genen, maar in de leefgewoonten die worden overgenomen. Als de enige sport
die pa bedrijft Studio Sport is, op de bank, dan is er ook onvoldoende prikkel voor de
jeugd om deelte nemen aan een verenigingssport.
Elke levensfase hebben we de kans om een actieve en gezonde leefstijl mee te geven
en te stimuleren. Verzaken we bij de kleuters en peuters, dan wordt het al lastiger om de
tiener actief te krijgen. ls iemand de gehele jeugd inactief, dan is het ombuigen naar een
actieve en gezonde leefstijl als volwassenen bijna ondoenlijk.

Missie Platform Weert in Beweging
Platform Weert in Beweging staat voor de opdracht om vanuit een onafhankelijke,
overkoepelende positie, op basis van verworven kennis en gebruikmakend van
contacten tussen de eerstelijnszorg, bedrijven, zorg- en welzijn, onderuvijs en de
georganiseerde en ongeorganiseerde sport en sporters, sport, bewegen en gezondheid
in de gemeente Weert in alle richtingen te inspireren en te stimuleren.

Doelstellingen Platform Weert in Beweging
Meer Weertenaren, in alle leeftijd segmenten gezonder en actiever, dat is de primaire
doelstelling van Platform Weert in Beweging.

Het Platform wil bijdragen om Sport en Bewegen in Weert op organisatorisch niveau te
optimaliseren door betrokken te zijn bij het tot stand komen van samenwerking en
afstemming tussen alle belanghebbenden. Het Platform draagt bij aan het bewaken van
de toegankelijkheid en beschikbaarheid van het aanbod en de individuele - dan wel
collectieve - vraag vanuit omschreven doelgroepen. ln de praktijk betekent dit dat het
Platform de volgende doelen nastreeft en zich bezig houdt met:

a.
b.

c.
d.
e.

f.
g.

h.

i.

Stabilisering en vermindering van toename van chronische aandoeningen Weert
Stabilisering en afname van overgewicht onder volwassenen en jeugd in Weert
Het stimuleren van lokaal gezondheidsbeleid, door Weerter inwoners in het
algemeen - en de bepaalde doelgroepen in het bijzonder - meer te laten bewegen
op hun eigen prestatieniveau, in goede en laagdrempelige omstandigheden. Voor
iedereen toegankelijk.
Het stimuleren - en waar noodzakelijk initiëren - van lokale beweeg- en leefstijl
stimuleringsprojecten dicht bij de gebruiker in de wijk, waar mogelijk en wenselijk
aansluitend op bestaande initiatieven van binnen en buiten Weert.
Het verbeteren van het inzicht van alle partners binnen het lokale beweeg- en
preventieaanbod voor de vraag van specifieke doelgroepen en in elkaars
werkwijzen.
Het verrichten van onderzoek en verzamelen van (aanvullende) informatie over
sport en bewegen in Weert.
Het stimuleren van uitwisselen van informatie en het professionaliseren van
overleg en samenwerking tussen alle belanghebbenden.
Het onderhouden van contacten met externe deskundigen en instanties gericht op
onderlinge uitwisseling en (mede)gebruik van beschikbare kennis, vaardighedenr
en middelenz.
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeentelijke overheid (politieke
fracties, wethouder, raadscommissies en raad) en andere organisaties inzake de
relatie tussen preventieve zorg enerzijds, en sport en bewegen3 en de
beschikbaarheid en toegankelijkheid daarvan, anderzijds.

1 Het Platform stelt zich pro-actief op m.b.t. het verzamelen van informatie op landelijk (NOC-NSF, NIGZ, WVS,
VSG), provinciaal(HvdS Limburg, Provincie, GGD Noord- en Middenlimburg)en regionaalniveau (lokale
Sportraden, BPL)
2Ziebijlage 5 Schema NIGZ-NISB voor onderlinge samenhang (nog toevoegen)
3 o.a. werkgroep maatschappelijk medegebruik KMS, topsportoverleg, Punt Welzijn.

Omschrijving en status van de werkgroepen
Beweegnet.nl
Een van de eerste conclusie van de stuurgroep in 2012 was dat het sport- en beweeg
aanbod in Weert onvoldoende zichtbaar was voor Weertenaren. Het werd versnipperd
aangeboden waardoor het vinden van een geschikte sport bijna onmogelijk was. Op
basis van deze bevindingen is de werkgroep gestart met het in kaart brengen van al het
aanbod in Weert. Door de sponsoring vanuit Life Style Vitae en EFAA is de bouw van
Beweegnet mogelijk gemaakt. Beweegnet.nl is het zoek- en vind portaal voor sport- en
beweging in Weert. Na het gereed komen van Beweegnet.nl begin 2014 is de werkgroep
opgeheven. De bekendmaking van Beweegnet.nl is opgenomen in het communicatieplan
van de beweeg- en bewustwording campagne.

Vervolg Beweegnet.nl
Nu alle sport- en beweeg activiteiten zijn ingevoerd op beweegnet.nl, zal elk jaar of elke
2 jaar een controle op de activiteiten plaats moeten vinden. Tevens is het van belang om
Beweegnet nu bekend te maken en bekend te houden bij alle ringen, maar met name de
zorg- en welzijn sector, om Beweegnet.nl in te zetten om preventief bewegen beter
onder de aandacht te brengen. De derde pijler is om Beweegnet.nl ook te gaan voorzien
van actueel nieuws op het gebied van sport- en bewegen in de regio. Hiervoor is echter
mankracht nodig om dit bij te houden, waarover met Punt Welzijn gesproken wordt.

Jeugd in Beweging
Een gezonder Weert start met een gezonde jeugd. Maar het gaat helaas niet zo goed
met de jeugd in Weert. lnactiviteit, overgewicht en diabetes nemen toe en zelfs obesitas
is in de afgelopen 4 jaar met2o/o gestegen onder de jeugd in Weert. ln deze werkgroep,
die onder leiding staat van Niels Peulen van Punt Welzijn, werken we aan het traceren
van inactieve jeugd en het stimuleren en begeleiden van deze jeugd naar bewegen en
sport. ln 2013 is voor dit project in Weert een Sportimpuls subsidie toegekend, waardoor
er nu met 4 scholen wordt samengewerkt in dit programma.

Vervolg Jeugd in Beweging
Het project met de 4 scholen is in volle gang en zal nog Um 2015 duren. Daar waar er
een tekort is aan activiteiten, zal getracht worden een passend beweeg- sport aanbod te
creëren, maar de primaire doelstelling is toeleiding naar bestaand aanbod. ln 2015
wordt het onderwijs betrokken in de discussie, hoe langdurig zitten op scholen te
verminderen en hoe bewegen- en sporten te integreren in elke schooldag.

Mensen met beperkingen in beweg¡ng
ledereen moet mee kunnen doen, dat is het uitgangspunt als het gaat over een actieve
leefstijl. Om dat mogelijk te maken zijn bewustwording en toegankelijkheid voorwaarden
Daarom is de samenwerking gezocht met Platform Gehandicapten Weert, momenteel
mede verantwoordelijk voor deze werkgroep. Er zijn al gezamenlijke activiteiten voor
rolstoelgangers georganiseerd, op de Dag voor de Sport 2014 is het sporten met een
beperking zeer goed onder de aandacht geweest en PGW brengt van steeds meer
sportfaciliteiten de toegankelijkheid in kaart (te vinden op Beweegnet.nl).

Vervolg van Mensen met een beperking in beweging
Bewustwording blijft speerpunt nummer 1 voor deze werkgroep, maar tevens moet er
meer aandacht komen voor de toegankelijkheid van en het toegankelijker worden van
sport- en beweeg activiteiten voor mensen met een beperking.

Bedrijven in beweging
De gemeente Weert ambieert in het Sport- en beweegbeleid 2.0 en binnen het
Duurzaamheidsbeleid voor de komende jaren dat op de vijf Olympische vlakken (Welzijn
en zorg, Sport, Lokale overhead, Onderwijs en Bedrijven) sport, Bewegen, gezonde
voeding, dus Actief en Gezond leven, een belangrijke plek heeft en duurzaam
gestimuleerd wordt. ln de werkgroep besprekingen van het nieuwe Sport- en
Beweegbeleid 2.0 is geconstateerd dat op alle vlakken behalve bedrijven al
overkoepelende stimuleringsactiviteiten in Weert plaatsvinden. Bedrijven zijn dus een
blinde vlek die ingevuld dient te worden. Geïnspireerd door deze ambitie hebben MKB
Weerterland en Platform Weert in Beweging besloten om samen de werkgroep
"Bedrijven in Beweging" op te zetten. Uitgangspunten en doelstellingen die geformuleerd
zijn'.
Ondernemers bewuster maken, inspireren en ondersteunen om werknemers te
stimuleren en faciliteiten actief te leven in regio WeerUNedenrueert
Ondernemers overtuigen dat bijdragen aan Bewegen en sport naar het werk, op het
werk (10 à 15 minuten per dagdeel) en van het werk, een positief effect heeft op het
fysieke en mentale welzijn van medewerkers
ln kaart brengen van het Beweeg- en sport aanbod voor bedrijven in de regio (Weert,

-

-

Nedenrueert)
Een online toolbox opstellen met een menu kaart van interventies voor bedrijven

Vervolg van Bedrijven in Beweging
- Opstellen van een agenda/overzicht van sport- en beweegactiviteiten voor bedrijven
- Er wordt een start gemaakt met het in kaart brengen van het Beweeg- en sport
aanbod voor bedrijven in de regio (Wccrt, Ncdcrwccrt)
- Factsheet opstellen: effect van interventies voor bedrijven, met voordelen voor
bedrijven en medewerkers
- Behoeften van bedrijven/ondernemers in kaart brengen met behulp van forum
discussies

Sportpas, Sport & Bewegen 2.0
Volgens NOC.NSF is er onder de verenigingssporters grote behoefte om
sportactiviteiten (en lidmaatschap mogelijkheden) te combineren. Deze behoefte wordt
ook in Weert bij verenigingen en vanuit ander sportaanbod geconstateerd. Bij Life Style
Vitae wordt er zo al aan een sport menu kaart gewerkt, samen met 8 sportverenigingen
en binnen het sport- en beweegbeleid 2.0 van de Gemeente Weert is een Weerter
sportpas als doelstelling opgenomen. ln april 2014is een aanvraag gedaan vanuit Life
Style Vitae voor een sportimpuls subsidie om de Sport menu kaart vorm te geven en uit
te testen, in september 2014 wordt duidelijk of deze subsidie wordt toegekend.

Vervolg op Sportpas, Sport- en bewegen 2.0
ln het najaar 2014 wordt gestart met het opstarten van de Sport- en beweegpas 2.0
vanuit Life Style Vitae. Dit vormt een fundament om op door te bouwen naar een Weerter
Sportpas.

Weert, eerste Blue Zone stand van Nederland
(Beweeg- en bewustwording campagnes)
Bewustwording, activering en motivatie
ln de westerse maatschappij hebben we geleerd om steeds in actiever te leven, met alle
gevolgen van dien. Een simpele opmerking van 'Je moet eens wat meer bewegen'
brengt hier niet collectief verandering in. Niet ieder mens is even ontvankelijk voor een
bepaalde boodschap, uitnodiging of prikkel om gezonder te leven. Sommigen moeten
nog overtuigd geraken van de waarde van een actieve leefstijl. Sommigen geraken
actiever door een specifieke prikkel of een persoonlijke uitnodiging van een dierbare of
specialist. Anderen hebben gewoonweg nog geen passende activiteit kunnen vinden of
kunnen integreren in hun leefstijl. Een groeiende groep mensen is zich wel bewust van
wat een actieve leefstijl voor hun kan betekenen of betekend, maar heeft nog niet de
activiteit die passend is gevonden of is nog onvoldoende gemotiveerd om te starten. Elke
groep heeft andere behoeften en wordt geraakt door een andere prikkel. Daarom werk
Platform Weert in Beweging met het trans theoretische model in de campagne.
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Stages of change (Trans theoretische Model)

l:

Pre contemplation: mensen die geen intentie hebben om meer te bewegen en/of sporten.
2: Contemplation: mensen die er over nadenken om meer te gaan bewegen of sporten.
3: Preparation: Mensen die besloten hebben om meer te gaan bewegen en/of sporten.
e
4: Action: Mensen die begonnen (l 6 maanden) zijn met meer bewegen en/of sporten.
5: Maintainance: Mensen die al langer dan 6 maanden meer bewegen en/of sporten.
6: Ambassador: een door ons toegevoegde groep, mensen die fan zijn en vinden dat iedereen
actief moet leven.
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase

Gefaseerde aanpak
Niet iedereen is ontvankelijk voor alle uitingen op het gebied van sport, bewegen en een
gezonde leefstijl. Mensen in fase 1 en 2 moeten nog overtuigd worden van de noodzaak

en het belang van meer bewegen. ln fase 3 is men vaak op zoek naar een passend
aanbod. ln fase 4 is men aan de slag, echter vallen velen vaak weer terug naar fase 3,
even te druk, even geen tijd. ln fase 4 is het zaak mensen mee te nemen om actief te
blijven, ze te begeleiden, inspireren en motiveren om de vernieuwde actievere leefstijl
minimaal 6 maanden vol te houden. Onderzoek wijst uit dat als men 6 maanden actief is,
de kans op volhouden dan sterk toeneemt. Na die 6 maanden komt men meestal in de
volgende fase, waarin men er van overtuigd is "dit blüf ik doen" en na nog eens 6
maanden en de juiste informatie en inspiratie kom bij velen de overtuiging "dit zou
iedereen moeten doen", de ambassacieursfase.
Alleen door een sterke samenwerking, een simpele maar effectieve boodschap, een
gefaseerde aanpak van bewustwording, activering en motivatie, afgestemd op de
verschillende doelgroepen, is duurzaam resultaat te behalen.
De werkgroep 'Beweeg- en bewustwording campagnes' richt zich alle belangrijke fases.
Allereerst op fase 1 en 2, waar bewustwording van groot belang voor is. Vanaf mei 2014
voeren we de beweeg stimulering campagne SAMEN ACTIEF, gelanceerd door
Burgemeester Jos Heijmans en Olga Commandeur. Al meer dan 150 ambassadeurs
hebben zich gemeld om de beweging en campagne structureelte ondersteunen. Elke
maand ontvangen de ambassadeurs en vrienden inspiratie materiaal om met hun
achterban te delen en hier wordt rijkelijk gebruik van gemaakt.

Vervolg op de beweeg en bewustwording campagne
Doelstelling is om elk jaar 2 campagnes te organiseren voor de publieke bewustwording
te stimuleren over de nadelen van inactiviteit en langdurig zitten en de voordelen van
een actieve leefstijl.

Om het thema 'langdurig zitten voorkomen' beter onder de aandacht te brengen, gaat
deze werkgroep vanaf het najaar 2014in gesprek met elke ring (Bedrijven, Zorg- en
welzijn, Sportsector, Lokale overheid en Onderwijs), om te bespreken welke acties
ondernomen kunnen worden om langdurig zitten van de achterban duurzaam te
verminderen.

Buurt in beweging
Een actiever Weert gebeurt niet alleen door een beweeg campagne en structurele
interventies vanuit de 5 ringen, het moet leven in de buurten en wijken. Omdat er al
verschillende projecten op de buurt en de wijk gericht zijn in Weert, haakt Platform Weert
in Beweging hierop in om te onderzoeken hoe er vanuit de wijk meer bereikt kan worden.

Vervolg Buurt in Beweging
Belangrijkste project waarop wordt ingehaakt is 'Ontmoeten' ofireltegengaan van
eenzaamheid, van Punt Welzijn. Samen met Punt Welzijn wordt getracht om een pilot
wijk te starten. Belangrijke partijen hierin zijn de wijkraden, opbouwwerker, beweeg- wijk
teams, als die er zijn, zotg- en welzijn medewerkers, WMO consulenten en de burgers
zelf natuurlijk.

