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LONGREAD IEDEREEN DOET MEE  

Introductie Iedereen doet mee 

De termen ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de samenleving. 
Toch is het niet altijd helder wat deze begrippen inhouden en hoe je er als beleidsmaker of uitvoerder 
mee aan de slag kunt. Dit zien we ook in de sport. In Nederland sporten ruim 9,4 miljoen Nederlanders 
wekelijks. Toch zien we dat er, ondanks een toename in de sport- en beweegdeelname, een grote 
groep Nederlanders om allerlei redenen de weg naar de sportclub niet weet te vinden of zich hier niet 
welkom voelt.  
Sport en bewegen kan een goed middel zijn om mensen samen te brengen. Het verbindt verschillende 
groepen in de samenleving en bevordert integratie, zingeving en een actieve gezonde leefstijl voor 
mensen met en zonder kwetsbaarheid. Daar waar gesport en bewogen wordt, moet een plek zijn waar 
ook ouderen, mensen met een laag inkomen, de LHBTI+ community en mensen met verschillende 
culturele achtergronden zich thuis voelen. Dit is belangrijk om sociale ongelijkheid te bestrijden en 
vooroordelen en stigma’s te verminderen. Daarnaast creëren we door een toegankelijk sportomgeving 
meer gezonde levensjaren voor de kwetsbare doelgroepen in de samenleving.  
Inclusief sporten en bewegen krijgt, mede nu het ook is opgenomen in de sportakkoorden, steeds meer 
aandacht. Hoe kunnen we realiseren dat de sport sociaal-, praktisch- en financieel toegankelijk wordt 
voor iedere Nederlander?  

Dialoogtafel 

We zijn de sessie gestart met het ophalen van individuele kansen en wensen/dromen. Hieronder een 
tabel waarin staat beschreven wat iedere gemeente daar heeft opgeschreven: 

Gemeenten Kansen  Wensen/dromen 

Loon op Zand  Bekendheid sportaanbod 
vergroten 

 Toegankelijke sportaccomodaties 
 

 Toegankelijk voor iedereen (sociaal, 
financieel en fysiek)  

 Impact ses op meedoen sport 
verkleinen (culturele achtergrond en 
achtergrond huis) 

Land van Cuijk  Alle inwoners sport 
beweegbeleid 

o Inzet buurtsportcoaches - 
Inclusief 

o Inzet sport akkoord – 
Zichtbaarder MKW – 
Kennis delen 

 Toegankelijkheid accommodaties 
voor mensen met een beperking 
– co financiering provincie 

 Regionaal platform voor mensen 
met een beperking: regionale 
coördinatie  

 Unieke sportaccommodatie 
realiseren regionaal 

 Sportdeelname verhogen (%) 

 Jeugd 14-25 sportdeelname 
verhogen 

 Mooie regionale 
sportaccommodaties voor mensen 
met beperking 

 

Boekel  Spreekt voor zich iedereen doet 
mee 

 

 Bewustwording bij 
sportaanbieders/sportverenigingen 
dat zij een sociale rol kunnen spelen 
om voor ander doelgroepen (dan 
hun leden) sport aan te bieden of ze 
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de gelegenheid te geven gebruik te 
maken van hun sportaccommodatie  

 Dat voor de meer  kwetsbare 
mensen – gehandicapte – psychisch 
kwetsbare mensen – werkzoekende. 
Hierdoor kunnen ze weer mensen 
ontmoeten en kunnen ze ergens aan 
meedoen 

Halderberge  Culturele achtergrond 

 Vluchtelingen stamhouders naar 
inburgering 

 Toegankelijkheid van 
accommodaties 

 Open stellen door vereniging 
stimuleren 

 WMO categorie – aangepaste 
materialen 

 Veilig sport humeur 

  

Tilburg  Rijke schooldag 

 Fondsen volwassenen + 
jeugdfonds 

 Urgentie in de maatschappij 

 Buurtsportcoaches 

 Veilig sportklimaat 

 Diversen aanbod verenigingen 

 Niemand ervaart een drempel om te 
gaan bewegen 

 Iedere club = sociaal veilig 

 In opleidingen meer aandacht voor 
pedagogiek/sociale veiligheid 

 

Meierijstad  Toegankelijk en laagdrempelig  

 Informatie delen 

 Sportcoaches vanuit gemeente  

 Elders zoals PSV foundation  

 Breed toegankelijk 

 Synergie tussen verenigingen 
 

Zundert  Voor kleine gemeente, veel 
voorzieningen 

 Grote saamhorigheid 

 Veel faciliteiten in regio 
 

 Een beweegclub over de sporten 
heen, voor kinderen met een 
beperking 

 Bewustzijn/bereidheid bij 
sportverenigingen om mensen met 
een beperking op te nemen in de 
reguliere uitoefening van de sport 

 
Vervolgens zijn enkele van deze ideeën gaan indelen langs de assen ‘Impact en ‘Investering’ en zijn de 
suggesties ‘Sociaal veilige club’ en ‘Maatschappelijke rol sportaanbieders vergroten’ verder 
uitgewerkt:  
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Take home message: 

Er is gelukkig steeds meer aandacht voor dit thema. De maatschappelijke rol van sportaanbieders, o.a. 
door de inzet van professionals, wordt steeds groter maar tegelijkertijd is er nog veel werk aan de 
winkel. Een ‘sociaal veilige club’ is daarbij van groot belang en de wisselwerking tussen landelijke 
partijen zoals NOC*NSF en de sportbonden enerzijds en de regionale en lokale initiatieven anderzijds 
is essentieel. M.a.w. woorden: “Landelijk en regionaal samenwerken en vervolgens lokaal uitvoeren   
 


