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VOORWOORD

Het is 2020. Gemert Bakel is een gemeente waar
veel gebeurt en georganiseerd wordt.
Het verenigingsleven is in alle dorpen aanwezig
en floreert. Dorpsraden zijn actief
en voorzieningen op het gebied van zorg en
welzijn dragen hun steen bij aan het
welzijn van de inwoners van Gemert-Bakel. 
Het gaat goed in Gemert Bakel zou je
zo op het oog kunnen constateren
 
En toch kan het beter. Veel organisaties zetten
zich in om Gemert-Bakel in beweging
te brengen dat dingen soms naast elkaar
gebeuren. Te weinig vinden mensen
elkaar om activiteiten samen te doen, en samen te
werken. Daardoor blijven som goede ideeën
liggen omdat er geen tijd is, geen menskracht of
geen geld. 
 
 

We vinden elkaar hier. In het lokale
Beweegakkoord. De doelen die we hier
geformuleerd hebben zijn van ons samen. We
hebben hier samen over gesproken,
gediscussieerd en samen over besloten wat nu
eerst aan te pakken en hoe zouden we dat nu
kunnen uitvoeren. Beweging maakt gezond,
fysiek, mentaal en sociaal. Mensen worden fitter
en gelukkiger, verenigingen worden sterker, wijken
worden aantrekkelijker, schoolprestaties
worden beter, de sfeer op straat wordt gezelliger.
Kortom: Gemert-Bakel wordt nog leuker.
 
Ons beweegakkoord is van deze samenleving zelf.
Sportaanbieders, het onderwijs,
zorg, welzijn, het bedrijfsleven en de gemeente
trekken samen op.
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In de zomer van 2018 is er door een groot aantal
partijen en organisaties een Nationaal
Sportakkoord afgesloten. Een akkoord waarin
partijen beloven zich gezamenlijk inspannen om
zoveel mogelijk Nederlanders in beweging te
krijgen.
 
Een Nationaal Sportakkoord heeft alleen effect als
dit vervolgens ook op lokaal niveau landt. Daarom
heeft Gemert-Bakel besloten ook een lokaal
akkoord te sluiten. Een akkoord waar een groot
aantal partijen en organisaties zich bij aan willen
sluiten. Omdat het niet specifiek en alleen over
sporten gaat, hebben we besloten om dit het
Beweegakkoord van Gemert-Bakel te noemen.
 
Het nationale sportakkoord focust zich op 6
thema’s: 
 
Inclusief sporten & bewegen
De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang
plezier kan beleven aan sporten en bewegen. 
Duurzame sportinfrastructuur
Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten
en bewegen, is een functionele,
goede en duurzame sportinfrastructuur nodig.
Vitale sport- en beweegaanbieders
We willen aanbieders van sport en bewegen
toekomstbestendig maken zodat sport en
bewegen voor iedereen toegankelijk blijft.
Positieve sportcultuur
Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos.
Daar zorgen we met elkaar voor.Plezier in sport is
het fundament voor een leven lang sporten.
Van jongs af aan vaardig in bewegen
We zien dat kinderen steeds minder bewegen en
dat hun motorische vaardigheid steeds verder
achteruitgaat.

 Meedoen in de samenleving; bewegen voor 
 verschillende doelgroepen en tegengaan 
 eenzaamheid
 Sociale cohesie, verbinding en lokale 
 samenwerking versterken
 Sport en onderwijs meer verbinden
 Een duurzame sportinfrastructuur met vitale 
 sportaanbieders

Topsport die inspireert
Nederlandse topsportprestaties en
topevenementen vormen een cruciale inspiratie
voor de verenigende waarde van sport.
 
Ons lokale beweegakkoord onderschrijft het belang
van de nationale thema’s. Voor Gemert Bakel
hebben we een vertaling gemaakt naar thema’s die
voor ons belangrijk zijn: 
 
Dit hebben we gedaan door tijdens de aftrap alle
thema’s op te halen waarvan de
deelnemers aan het beweegakkoord van Gemert-
Bakel hebben aangegeven belangrijk
te vinden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de bovenstaande inventarisatie hebben we de
volgende thema’s geformuleerd:
 
1.

2.

3.
4.

 

WAAR HEBBEN WE HET OVER?
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Er gebeurt al heel veel in Gemert-Bakel op het
gebied van bewegen en sport. Dat uit zich in een
groot aanbod binnen de reguliere sport. En tegelijk
ook tot een groot aanbod van sport- en
beweegactiviteiten in het sociaal domein. Echter is
er weinig overzicht en kennis van dit totale aanbod.
Er wordt ook nog maar beperkt samengewerkt. 
 
We hebben tijdens de bijeenkomsten besproken
wie er mee wilde denken en vooral ook doen. Het
beweegakkoord gaat alleen dan werken, wanneer
we het beweegakkoord ook zelf kunnen ‘besturen’.
Dat vraagt om een nieuwe werkwijze. Daarnaast
hebben we ook nog te maken met heel veel 
netwerken die al bestaan in de 7 dorpen. Zo zijn er
in alle dorpen bijvoorbeeld basisscholen,
dorpsraden, dorpsondersteuners, sport- en
maatschappelijke organisaties. We gaan vooral
geen nieuwe opzetten als de huidige structuren
voldoen om te zorgen dat het beweegakkoord
wordt uitgevoerd en op een zorgvuldige manier
wordt aangestuurd.
 
Tijdens meerdere bijeenkomsten hebben we met
een brede vertegenwoordiging van de samenleving
(iedereen was welkom) onze thema’s en
actiepunten bepaald.

We hebben besproken wie er mee wilde doen. Als
bestuur, speler of supporter:
 
Het bestuur bewaart het overzicht op alle
thema’s.De leden van het bestuur zijn het eerste
aanspreekpunt voor alle werkgroepen bij vragen.
Het beweegakkoord is van de inwoners van
Gemert-Bakel. De gemeente is deelnemer, geen
eigenaar. Daarom is de stuurgroep vrij om zelf te
beslissen over de verdeling en besteding van het
uitvoeringsbudget. 
 
De spelersgroep is actief in een of meer
werkgroepen. De werkgroep bepaalt de actielijst
voor een thema en zorgt ervoor dat actiepunten
ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Daarbij
houden zij ook oog voor het draagvlak voor hun
plannen, vanuit de samenleving. 
 
De supporters staan achter de spelers. Zij zetten
zich in richting hun achterban om nog meer fans te
creëren en daarmee het draagvlak
breed te houden. De supporters zijn betrokken bij
een thema en bereid om de
spelers te ondersteunen waar mogelijk, als de
spelers om hulp vragen. 
 
Evalueren doen we tussentijds per onderwerp en
samen over het geheel aan het eind van het
jaar. De stuurgroep draagt hieraan bij vanuit hun
helikopterview. De spelers vanuit ervaring ‘on the
job’ en de supporters vanuit hun objectieve blik.
 

HOE GAAN WE AAN DE SLAG
MET HET BEWEEGAKKOORD?
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MEEDOEN IN DE SAMENLEVING; 
BEWEGEN VOOR

VERSCHILLENDE DOELGROEPEN
EN TEGENGAAN EENZAAMHEID

We gaan bewegen inzetten om iedereen mee te
laten participeren. Deelnemen aan beweeg-
activiteiten en belangrijker nog actief deelnemen
aan de samenleving.  Door mensen te betrekken
bij en mee te laten doen met, sport- en beweeg-
activiteiten verbeteren we de fysieke en mentale
gezondheid. Het spreekt voor zich dat iedereen in
Gemert-Bakel kan en mag bewegen en sporten, al
dan niet met ondersteuning, zonder rekening te
houden met de verschillen op welk gebied dan ook.
Of het nu jong, oud, met of zonder beperking is;
iedereen doet mee! 
 
 
Beleid
Uit: Kadernota sport 2015/2016: “ De gemeente
stimuleert sport- en beweegactiviteiten voor alle
doelgroepen.”
 
Uit:
Preventieakkoord: Sport- en beweegaanbieders
zetten zich in en worden lokaal ondersteund om
hun aanbod passend te maken voor mensen die
inactief zijn.
 
Uit: Beleidskader Sociaal domein 2019-2023:
Op dit moment zijn in Nederland 1,3 miljoen
mensen ouder dan 75 jaar. Meer dan helft van de
mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te
voelen. Met het programma ‘Eén tegen eenzaam-
heid’ wil de overheid eenzaamheid onder ouderen
doorbreken. Het is de bedoeling dat in iedere
gemeente een lokale coalitie tegen eenzaamheid
wordt opgericht. De aanpak binnen lokale coalities
kan per gemeente verschillen. 
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Vanuit een centrum tegen eenzaamheid wordt
praktijkkennis ontwikkeld en verspreid. Ook komt er
ondersteuning om lokale coalities te vormen. 
In de gemeente Gemert-Bakel bestaan al veel
initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan, ook als
het gaat om eenzaamheid onder jongeren (zoals
Join Us). De komende jaren worden gebruikt om
deze, mede in het licht van bovenstaand landelijk
actieprogramma, te verstevigen en waar nodig uit
te breiden.
 
Wat gaan we doen? 
 
1   Inventariseren wat de achtergrond van de

doelgroepen is;
2   Onderzoeken wat de behoeften van deze

doelgroepen is;
3   Wat is er al voor aanbod per doelgroep: in

kaart brengen welke locaties, mogelijkheden en
voorzieningen er al zijn;

4    Netwerk inschakelen om de betreffende
doelgroep te adviseren en toe te leiden,
onderzoek naar hoe je de doelgroep het beste
kan bereiken;

5   Nieuw aanbod te ontwikkelen/opzetten waar
onvoldoende aanbod is om daarmee deze
doelgroepen te binden;

 



MEEDOEN IN DE SAMENLEVING; 
BEWEGEN VOOR

VERSCHILLENDE DOELGROEPEN
EN TEGENGAAN EENZAAMHEID

Dat we activiteiten organiseren met gebruik van

Via netwerk (huisarts/fysiotherapie/dorps-
ondersteuner) mensen benaderen deel te
nemen aan activiteiten;
Een voldoende bereikbaar en passend sport en
beweegaanbod voor alle verschillende
doelgroepen onder de inwoners van Gemert-
Bakel;
Een overzicht van het aanbod, zowel offline

Uitval van met name ouderen binnen het

Behoeften van de diverse doelgroepen in kaart
brengen en vervolgens bewegen en de
omgeving waar bewogen wordt zo aantrekkelijk
mogelijk maken.

nieuwe media om met name de doelgroep
jongeren te interesseren;

als online van al het beweegaanbod. Dit in kaart
brengen en aanbieden aan alle inwoners;

huidige reguliere aanbod verminderen. En daar
alternatieven voor ontwikkelen en aanbieden;

 
De werkgroep bestaat uit deze spelers
Emmy Thijssen (GGD)
Cinderella van Fulpen  (Paardensport St, Hubertus   
                                             /Eigen titel)
Koos Beenen (KBO Gemert)
Jonathan van Hout (LEV Groep)
Annelies van Cuijk (Zorgboog)
Tijn van Lankvelt (Buurtsportcoach)
 
Gewenste Supporters
Dorpsraden
Dorpsondersteuners
Vluchtelingenwerk
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4-18jr jongeren met lichamelijke of

25-55 volwassen met specifieke
problematiek éénouder
60+ Alleenstaande ouderen en ouderen met

Nieuwe Nederlanders

Methode vinden om de doelgroepen te
benaderen/hoe ga je de doelgroep bereiken;     
Goede locaties vinden om ‘bewegen’ te laten
plaatsvinden;
Meer sportactiviteiten bij het jongerenwerk

Dat ook mensen die in Gemert-Bakel wonen
maar er niet geboren zijn, toch mee kunnen
doen, dat iedereen zich welkom voelt bijeen
activiteit en mensen niet veroordeeld worden; 

6   Op specifieke wijze de verschillende
doelgroepen actief benaderen en in contact
brengen met het aanbod:

psychische beperkingen en jongeren met
sociale problemen

specifieke problematiek

7    Verenigingen en andere aanbieders helpen met
 kennis van deze doelgroepen;

8   Positieve sportcultuur en wederzijds respect
bevorderen Programmering voor doelgroepen
op deze locaties uitwerken;

9   Onderzoek onder jongeren om sport- en
beweegbehoeften in kaart te brengen.
Bestaand aanbod onder de aandacht van zorg
(huisartsen/fysiotherapeuten) en dorps-
ondersteuners.

 
Wat vinden we belangrijk? 
  

structureel aanbieden;

•



SOCIALE COHESIE, VERBINDING
EN LOKALE SAMENWERKING
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De gemeenschapszin in de dorpen van Gemert-
Bakel is sterker dan in steden. Wel is er nog veel te
wiinnen. Samenwerking tussen verschillende
organisaties in de dorpen maar ook
gemeentebreed, zorgt voor meer cohesie en
efficientie.
 
Beleid
Uit: Kadernota
sport 2015/2016: “De nadruk ligt op het leggen van
de juiste verbindingen tussen verenigingen,
scholen, buurthuizen enz. Dit leidt tot betere
samenwerking en meer betrokkenheid van de
bewoners, maar ook van de verschillende
samenwerkingspartners.” 
 
Uit: Beleidskader
Sociaal domein 2019-2023:
De gemeente speelt een actieve regierol in het
dorps- en wijkgericht behouden en ontwikkelen van
de leefbaarheid van de gemeente. Leefbaarheid is
een breed begrip. Het gaat
daarbij om het verbinden van wonen, werk en
inkomen, zorg, en welzijn (en economie en ruimte).
 
Om gezonde, leefbare dorpen en wijken te houden
en versterken is een aanpak noodzakelijk die de
harde, fysieke kant van behoud en vernieuwing
verenigt met de sociale kant. Dit is alleen mogelijk
door een integrale analyse van sociale,
economische en fysieke factoren
(duurzaamheidsdriehoek). De gemeente werkt
nauw samen met betrokkenen om deze factoren te
bespreken en om te zien welke maatregelen er
noodzakelijk zijn om de leefbaarheid in de
toekomst te behouden en versterken.
 
 

Ontwikkelen sport- en beweegpas voor alle
inwoners
Sportcafés worden platforms voor
kennisdeling waarbij ook andere organisaties
kunnen aansluiten en de samenwerking
voortkomend uit de sportcafés in Gemert,
Bakel en de Rips verder uitbouwen
Sport en bewegen agenderen bij de
“werkgroepen zorg” in alle dorpskernen
Workshops waarmee expertise vrijwilligers
vergroot wordt
Aanspreekpunten per vereniging creëren tav
gedragsproblematiek
Ontwikkelen en opleiden van vrijwilligers en
medewerkers van sport- en beweegaanbieders 
Het vormen van een netwerk om daarmee een
continu aanbod te waarborgen
“Heel handel aan de wandel” verder
ontwikkelen

Verhogen van kennis vrijwilligers door
workshops van specialisten
Het ondersteunen van vrijwilligers bij
bijzondere doelgroepen
Kinderen tools aanbieden waardoor ze beter
functioneren
Betrokkenheid van ouders realiseren
Inventariseren en delen van bestaande kennis
binnen organisaties /verenigingen aanwezig is

Wat gaan we doen? 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 
Wat vinden we belangrijk? 

 
 
 



SOCIALE COHESIE, VERBINDING
EN LOKALE SAMENWERKING
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 De werkgroep bestaat uit deze spelers: 

Carlo Hazenberg (Fysiotherapie De Mortel)
Sandrijn Jansen (Vitaforum)
Lieke van der Ven (HC Gemert)
Monique van den Elzen (Dorpsondersteuner)
Marjorieke Raijmakers (VV  Gemert)
Francis Jochems (Gedrags-Pedagoog)
Karin de Bruijn (Fysiotherapie voor kinderen)
Ellen Velzeboer (Kinderfysio Bakel)
Inge Poos (sport- en beweegcoach)
 
(Gewenste) supporters: 
Sportverenigingen
Dorpsondersteuners/dorpsraden
eerstelijnszorg (huisartsen)



Sportkennismaking voor met name 2-12
jarigen
Doorgaande leerlijn van 2-18 jaar (VO en PO)
gegeven door een sportprofessional
Blijvend uitdagende speelplekken op school en
in de buurt
Maatschappelijke rol van sport -en bewegen

De samenwerking tussen school,
sportverenigingen en andere sport- en
beweegaanbieders is van cruciaal belang om met
name de jeugd voldoende in beweging te houden.
En natuurlijk om de jeugd te laten kennismaken
met het aanbod dat er allemaal op dit gebied al
bestaat in Gemert-Bakel.
 
Beleid
 Uit: Beleidskader Sociaal Domein 2019-2023: “In de
gemeente zijn er door samenwerking van onderwijs
en gemeente buurtsportcoaches werkzaam. Zij
zetten zich in om het beweegonderwijs te
verbeteren, onderwijs en sportverenigingen te
verbinden en het sport- en beweegaanbod zichtbaar
te maken in de gemeente.
 
Wat vinden we belangrijk? 

 
 
 
 
 
 

Doorgaande leerlijn 2-18 jaar ontwikkelen en
verbreden met verschillende partijen door
samenwerking tussen school, BSO,
sportvereniging
Naschoolse activiteiten gezamenlijk opzetten
(m.n. 2-12 jarigen)
Activiteiten in het kader van doorgaande
leerlijn in vakantieweken
Benutten van onderwijsprogramma’s voor
ondersteunen verenigingen, o.a. door
maatschappelijke stages
Sportkennismaking tijdens gymlessen
Transfer naar sportvereniging
eenvoudiger/laagdrempeliger maken
Sportkennismakingsactiviteiten opzetten
Platform School en Sport opzetten

Wat gaan we doen?
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

 
De werkgroep bestaat uit deze spelers: 
Erik Verhoeven (Stichting GOO)
Ron van Kessel (Handbalvereniging Tremeg)
Ellen Velzeboer(Kinderfysio Bakel)
Niek Kouwenberg (Zwemvereniging Hydra)
Wim Timmermans (Commanderij College)
Eric Kanters (VV Gemert)
Peter Hagens (Badmintonclub Bakel)
Karin de Bruijn (Fysiotherapie voor kinderen)
Sanne Jansen (Stichting Vitaliteit Bakel,
kinderergotherapeut)
Tijn van Lankvelt (Sport- en beweegcoach)
 
Gewenste) supporters:
Basisonderwijs
Sportverenigingen/Sport- en Beweegaanbieders
 

SCHOOL EN SPORT MEER
VERBINDEN
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EEN DUURZAME

INFRASTRUCTUUR MET VITALE

SPORTAANBIEDERS
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Beweegakkoord en omgevingswet koppelen
Omnisport verenigingen/organisaties (in de
kernen)
Multifunctionele accommodaties voor sport &
bewegen
Buitenfitness en beweegtuinen realiseren op
sportparken
Samenwerking tussen sportaanbieders op
inkoop, energie en onderhoud

Een duurzame infrastructuur is cruciaal voor de
continuïteit van het sport
en beweegaanbod. Meer en meer is
samenwerking daarin nodig. Het vormen van
(inkoop-) coöperaties, samenwerking op
dorpsniveau en het gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de
infrastructuur staat centraal.
 
Beleid
Uit: Kadernota sport 2015/2016: “De vitale
sportvereniging is een concept dat de gemeente
ook in Gemert-Bakel wil ontwikkelen.”
 
 
Wat vinden we belangrijk? 

 

Samenwerking tussen organisaties
t.a.v.inkoop en onderhoud (energie,
duurzaamheidsmaatregelen, voorraad,
diensten)
Multifunctioneel gebruik van bestaande
accommodaties in de dorpen
Kwaliteitsverbetering wandel, mountainbike en
ruiterpaden
Inrichten omgeving om daarmee uit te dagen
om te bewegen en samenwerking tussen
aanbieders om sport en beweegaanbod te
realiseren
Plannen voor beweeg- en ontmoetingstuinen
in Gemert en de Mortel verder uitwerken Voor
beide plannen financiering en
fondsenwervingsactiviteiten t.b.v.
beweegtuinen verder uitwerken.
Openstellen terreinen en accommodaties 
Niet sporters en -leden van verenigingen
verbinden

Wat gaan we doen? 
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

 
De werkgroep bestaat uit deze spelers: 
Niek Kouwenberg (ZV Hydra)
Johan Habraken (VV Bavos)
Eric Kanters (VV Gemert)
Wim Timmermans (Commanderij College)
 
(Gewenste) supporters: 
Sportverenigingen
Sport- en beweegaanbieders
Dorpsraden
Dorpsondersteuners
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Dit beweegakkoord is in
2020 tot stand gekomen
door de inzet en
betrokkenheid van een
groot aantal personen en
maatschappelijke
organisaties uit de
gemeente Gemert-Bakel 


