Overzicht eerste kwartaal 2019

Drenthe: European Community of Sport

*** DOEN ***

Hans Derks (voorlopig)

*** kracht van sport ***

Gem. afdelingen
omgeving
Grondeigenaren
Natuurorganisaties

Oersporten

Sporttoekomstverkenning
Lokale sportakkoorden
Preventie akkoord
SportDrenthe2020+
Drenthe beweegt
-vervolg

Alle gemeenten
Provincie
SportDrenthe
Trendburo Drenthe
GGD Drenthe gezond
KCS, VSG
Mulier Inst, RIVM
NOCNSF, VWS

Mieke Zijl

*** VERKOPEN ***
5. Gericht op inwoners

- SportDrenthe 50 jaar (Hans de Lang)
50 verschillende
activiteiten;
iedereen bereikt

SportDrenthe

- waar is de wil … wil jij ook (Esther Witte)
Drenthe doet mee,
BSC, welzijnwerk
GGD, Aan de slag

Kernteam CMO
STAMM Gem. BSC
Wijkteams

Hans de Lang

*** naoberschap. vrijwilligers, verbinding, samen ***

BSC
Dorpsverenigingen

VDG+ ambtelijk
Regiegr. Dr beweegt

Coordinatie CoS

Communicatie CoS

CP per gemeente

CP vanuit BSC gem.

Hans Derks

*** vrijwilligers, titel CoS ***

Bereiken van iedere
inwoner

Council Dr beweegt

4. Drenthe op het podium
Gemeente maand
Grote gerichte
evenementen
Speciale weken
Aansluiten prov
gesubsid. events
Congressen (internationaal)

Alle gemeenten
Provincie
Kenniscentrum event
Organisatoren
Marketing Drenthe

Dennis Schomaker

*** DOEN ***

LEGENDA
• In het groen de ‘bestaande middelen’ die we inzetten
• In het rood de naam van het activiteiten, project en de projectleider
• In het blauw de naam van de communicatievorm en de projectleider

*** DOEN ***

6. (Inter-) nationaal
Sociale Media
-communicatie
Aansluiten op Oer
Evenementen/
congres benutten
COS-pakket
Bebording
Hospitatlity

Alle gemeenten
Provincie
SportDrenthe
GGD Drenthe gezond
KCS, RIVM
Mulier Inst, RIVM
VWS

*** imago ***

*** meedoen, gezond, inclusie ***

Anne Prins
BSC (opgeleid)
Verenigingen

- buurtsportcoaches

VDG+ bestuurlijk

*** events, congressen ***

Eerste drie maanden in beeld
Bekijk hier een compilatie van
de vele (sport)activiteiten in
januari t/m maart.

- krachtige clubs (Anne)
Verenigingsondersteuning
RAAK project

Communicatiewerkgroep

*** ORGANISEREN ***
Reguliere club
infrastructuur,

*** trots, zelfvertrouwen ***

Uitgangspunten
• Bouwen op al het goede op sportbeweeg- en gezondheidsgebied dat
er al is
• Situatie op 1-1-’20 beter dan op
1-1-’19 met duurzame visie op de
toekomst
• Hoe kan de inzet van de kracht van
sport en beweging Drenthe beter
maken?
• Community of Sport moet leiden tot
meer verbinding in de breedste zin

Communicatie
medewerkers
Techische afdeling
NDC, RTV Drenthe

Babette Bruinsma

3. Sportclub Drenthe
Club van Drentse
sport initiatieven

Huis-aan-huis
Columns
Bebording
‘COS’-toolkit
Sociale media
Ambassadeurs

*** verbondheid ***

12 maatschappelijke
instellingen
SportDrenthe

1. Ronde van de Toekomst

*** sportnetwerk ***

Uitdagende
omgeving

Dit heeft een programma opgeleverd
dat we in een schema hebben gezet.
Het programma is geen dichtgetimmerd spoorboekje, maar een
structuur waarmee we verband leggen
tussen wat we inzetten, wat het
oplevert en zoveel mogelijk resultaat.

*** DENKEN ***

2. Sportificering
12 voorbeelden
Verrassende combi

breedste zin (niet over
topsport)

*** duurzame kwaliteit ***

Al voor de awarding op 4 december
2018 zijn we in overleg gegaan met
ruim 200 betrokkenen in de sportwereld. Hoe kunnen we de titel
maximaal inzetten? Dat heeft veel
opgeleverd.
Wij hebben dat samengevat in:

** sport en beweegnetwerk **

European Community
of Sport 2019

Opgehaalde wensen
• Het effect van CoS2019 is vooral
gezond, sociaal en verbindend
• Het richt zich net zoveel op eigen
inwoners als op de rest van
Nederland
• Sterke punten zijn de binding,
vrijwilligers, netwerk en bereidheid
tot samenwerking
• Het gaat om sport en bewegen in

*** versterken Drenthe ***

En nu zijn we de

De titel European Community of Sport is
een beloning voor geleverde prestaties.
Maar in tegenstelling tot veel sporttitels
is het geen titel waar je naartoe werkt.
Het is zeker geen einddoel. Deze titel
willen we vooral inzetten om sport
en bewegen in Drenthe nog beter te
maken. Om op die manier een bijdrage
te leveren aan een sportief, gezond en
sociaal Drenthe.

Babette Bruinsma
*** VERKOPEN ***

• Alleen bij 3. Sportclub Drenthe ook zwarte balkjes met deelprojecten/
projectleiders
• In het geel de ambities en het effect dat we willen bereiken
• In het zwart de werkvorm die erbij past
• De coördinatie van CoS2019 ligt bij het blokje in het donkerblauw.

Het programma schema
Klik hier voor online weergave

Regionale Sport
Toekomst Verkenning

1. RONDE VAN DE TOEKOMST
De toekomst van sport en
bewegen verkennen in Drenthe
De sportwereld is volop in verandering.
Hoewel onze sportverenigingen en
vrijwilligers nog steeds de basis zijn van
sportland Nederland, wordt er ook
steeds meer commercieel, zelf, en
ongecorrigeerd gesport. Sporten beperkt
zich niet meer tot sportaccommodaties: de openbare ruimte als grootste
en groenste sportvoorziening wint aan
populariteit. Steeds vaker wordt herkend
dat sport, naast waardevol op zichzelf,
ook een bijdrage kan leveren aan
maatschappelijke thema’s als gezondheid,
sociale vraagstukken en economie. Waar
het sportlandschap complexer wordt,
heeft dit ook gevolgen voor het sportbeleid. Sportbeleid gaat tegenwoordig
over veel meer dan accommodaties
en sportstimulering. En draagvlak voor
het beleid is vaak niet voldoende om
tot een effectieve uitvoering te komen.
Commitment vanuit het sportnetwerk is
essentieel. Tijd om even stil te staan om
de toekomst te verkennen én om met
alle partners tot afspraken te komen.

Regionale Sport
Toekomstverkenning
In navolging van de Landelijke Sport
Toekomstverkenning is er een proces van

een jaar ingericht met als uitkomst een
Drentse visie op het gebied van sport en
bewegen in 2030.

De eerste fase
Binnen de toekomstverkenning wordt
gebruik gemaakt van veel bestaande
data, die landelijk en/of lokaal beschikbaar zijn. Het uitvoerend consortium
(Mulier Instituut, Vereniging Sport en
Gemeenten, NOC*NSF, RIVM, Kennissport
Sport en SportDrenthe) beschikt over
landelijke data en halen data op bij
regionale partners (GGD, CMOSTAMM
e.a.) en lokale partners (de 12 Drentse
gemeenten). Deze verzamelde data
worden gebundeld en samen met diverse
partijen worden deze data geduid en
vertaald naar een toekomstschets.
Waar de toekomstverkenning inzicht in
moet geven is in ieder geval:
• Het actuele beleid per gemeente en
regionaal op het gebied van sport en
bewegen
• Een toekomstbeeld van sportdeelname
en sportief bewegen
• Een toekomstbeeld van lokaal
aanwezig sportkapitaal
• Toekomstige trends van andere
relevante lokale/regionale indicatoren

EEN BLIK OP DE TOEKOMST

De toekomst van sport en
bewegen tot 2030 in Drenthe
PROCES
Stap 1: Dataverzameling

Op 25 februari was de kick-off. Regionale
en lokale partners waren bijeen op
het TT-circuit Assen om tijdens deze
Bewegingsonderwijs
sessie de eerste stap te zetten in het
verzamelen van lokale data aan de
hand van de beleidsanalysetool. Ook
werden de eerste regionale thema’s
benoemd voor de regionale visie. Op 20
mei aanstaande worden in de tweede
sessie de opgehaalde data toegelicht
en gaan weGezonde
deze data
duiden.
actieve
leefstijlWat is de
verwachte en wenselijke toekomst op de
thema’s: bewegingsonderwijs, sportstimulering/vitale aanbieders, gezonde
leefstijl, sociaal maatschappelijke
waarde, economie/toerisme/recreatie en
duurzame sportaccommodaties.

Toekomstbestendig sportbeleid
Economie, Toerisme & Recreatie

Uiteindelijk zal in fase 2 en 3 het resultaat
duidelijk worden; wat was verwacht en
wat is nu gewenst. Wellicht resulteert
de Drentse Sport Toekomstverkenning in
zowel een provinciaal sportakkoord als in
12 gemeentelijke sportakkoorden.

Stap 2: Duiden van de data
Stap 3 : Scenario’s ontwikkelen

Sportstimulering
Sportaanbieders

“Verwacht VS gewenst”
RESULTAAT
Regionale visie op Sport en Bewegen

EFFECT?
Provinciaal sportakkoord?
Lokale sportakkoorden?

Sociaal Maatschappelijk

Accommodaties

#drenthesportregioeu

Uitdagende plekken

2. SPORTIFICERING
Verrassende combinaties
De titel European Community of Sport 2019 zetten we ook in om nieuwe partnerships te ontwikkelen en
beleidsdomeinen met elkaar te verbinden. Vanuit de projectorganisatie hebben we maatschappelijke
instellingen gevraagd om een vraagstuk te benoemen, waar wellicht met de inzet van sport een oplossing of
verbetering kan worden gevonden. 12 maatschappelijke instellingen hebben positief gereageerd. Aan elke

Drenthe is de mooiste provincie om
buiten te bewegen. Speciaal in het
CoS-jaar gaan we op zoek naar de
top-50 (50 jaar SportDrenthe) van uitdagende speelplekken. Dit project is een
samenwerkingsverband van het IVN,
SportDrenthe, kennisinstituut BIOR en is
in het kader van 50 jaar SportDrenthe en
CoS2019 opgezet.
Lees meer

instellingen is een sportadviseur van SportDrenthe gekoppeld.
Oersporten
De maatschappelijke instellingen, die meedoen:
GGZ Drenthe

Break the Stigma

Tamara Peek

IVN Noord

Training BSC actieve beleving van de natuur (landelijk)

Mieke Zijl

CMO Stamm

Uitgezet bij medewerkers

Esther Witte

BOKD

Knapzakroutes met extra beleving

Alida Pasveer

Vrienden Kongo

WK Voetbal Drenthe

Hans Slender

Hartveilig Drenthe

De sportclub als hulpverlenersnetwerk

Eefke Weisman

GGD Drenthe

Beweging in Gezonde leefstijl-deel preventie akkoord

Britt Tjalma

WMD

Fitte werknemers

Paul van Dijk

Drents Museum

Imago verandering d.m.v. inzet sport (m.n. beeldmateriaal)

Dorien van de Kant

De Nieuwe Kolk

Combinatie lezingen, thema’s en activiteiten

Dorien van de Kant

VNO-NCW

In ontwikkeling

Hans de Lang

Drenthe College

In ontwikkeling

Anne Prins

In de rapportage van juli 2019 delen we de eerste resultaten.

‘Oer’ is het overstijgende marketingthema
voor de provincie Drenthe, ontwikkeld
door Marketing Drenthe. Speciaal voor
het CoS 2019-jaar ontwikkelt zij in de
komende maanden de Oersport-agenda.

3. SPORTCLUB DRENTHE
Sommige zaken lijken zo gewoon, dat je vergeet dat het heel bijzonder

zoeken naar mogelijkheden om
iedereen mee te kunnen laten sporten.
Denk aan financiën, een aanpassing in
het aanbod en soms het wegnemen
van angsten of andere drempels.

is. De sportvereniging is een belangrijk fenomeen in Drenthe. In

In de juli-rapportage gaan we voor de
eerste keer de stand van zaken vertellen.

grote delen van Drenthe, met name buiten de grootste steden, vormt

SportDrenthe 50 jaar

het verenigingsleven de belangrijkste sociale infrastructuur. Een
voetbalvereniging is zeker niet alleen bedoeld om te leren voetballen
en te kunnen spelen. Een voetbalvereniging is een plaats waar je andere
mensen ontmoet, waar je aandacht krijgt en aandacht geeft, waar je
geholpen kunt worden en waar je je thuis voelt. Daarbij zijn verenigingen
in bijna alle gevallen ontstaan doordat inwoners samen iets tot stand

Met de missie om zoveel mogelijk
mensen in beweging te krijgen, organiseert SportDrenthe verschillende
beweegactiviteiten voor jong en oud. In
het kader van het 50-jarig bestaan van de
organisatie worden hier in het jubileumjaar extra feestelijke activiteiten en acties
aan toegevoegd. Twee voorbeelden
hiervan zijn de Facebook dans-actie en de
top-50 van beste buitenspeelplaatsen in
Drenthe.

wilden brengen. In tegenstelling tot andere instituten, die opgericht zijn

Dinsdag Dansdag

omdat de overheid dat wilde.

Deze Facebookactie staat volledig in
het teken van dans. Met natuurlijk het

Sportclub Drenthe staat voor het
programma dat gaat over (sport-)
verenigingen, het kader, maar vooral ook
de inzet die we moeten plegen om de
maatschappelijke functie van verenigingen te versterken.
We hebben in grote lijnen voor 4
deelprogramma’s gekozen:
1. Krachtige verenigingen, waarbij
verenigingen ondersteund worden hun
eigen ideeën op maatschappelijk

gebied te versterken.
2. Buurtsportcoaches, die een essentiële
rol spelen in het verenigingsleven (in
brede zin). Denk aan ondersteuning
van de vereniging, het kader,
ontwikkelen van programma’s en
toeleiding van speciale groepen.
3. 50 jaar SportDrenthe, waarbij er vanuit
deze organisatie in het jubileumjaar
50 activiteiten worden georganiseerd.
Een club leeft en blijft levend door een
stroom van passende activiteiten.
4. Waar een wil is en nog geen weg. We

doel om zoveel mogelijk jeugd aan het
bewegen te krijgen, maar vooral ook
te laten zien dat bewegen leuk is. In 10
verschillende filmpjes (tutorials) leert
hiphop-danseres Lotte Mulder (bekend
van de Nederlandse tv-shows Dance
Dance Dance’ en ‘Time to Dance’) je
een speciale SportDrenthe-dans van
50 passen. Elke week wordt een nieuw
filmpje geüpload en kinderen kunnen
met hun klas, sportteam, vrienden of in
hun eentje de dans leren en inzenden.
Onder de inzenders wordt een prijs
verloot.

De beste buitenspeel- ,
beweeg- of sportplek
van Drenthe
Mensen sporten en bewegen steeds
meer op hun eigen manier en zoeken
vaker naar mooie locaties met de
juiste faciliteiten om buiten te kunnen
bewegen. Drenthe biedt de mooiste
plekken om buiten te spelen. Om
zoveel mogelijk Drenten te inspireren
om de buitenlucht op te zoeken, gaan
IVN Noord, SportDrenthe, Kennislab
BIOR Noord en Drenthe beweegt een
lijst samenstellen van de 50 mooiste
plekken. Dit gebeurt in het kader van
50 jaar SportDrenthe. Via meerdere
kanalen worden de inwoners van Drenthe
opgeroepen om hun favoriete plek in te
sturen. Een jury zal in mei 2019 een top-3
kiezen en het publiek bepaalt in juni de
winnaar, die een fotoshoot krijgt op zijn
of haar locatie.

4. DRENTHE
OP HET PODIUM
Het tweede programmaonderdeel dat
gericht is op de inwoners van Drenthe,
loopt van april tot en met augustus 2019.
Op 11 maart jl. startte dit onderdeel met de
aftrap van het fietsjaar 2019. Een week vol
fietsactiviteiten in Drenthe. Van 11 tot en met
17 maart werden er verschillende fietsclinics,
een kleintje Fiets4daagse en tal van andere
activiteiten georganiseerd. Zo werden tijdens
het Sportgala Drenthe prijzen uitgedeeld
voor zowel de beste sportman, sportvrouw
als het Drents sporttalent van 2018. Werd
het mountainbikeparcours op de ‘Col du VAM’
geopend en werd het Bike Region Label
gevierd waarbij ook de wielrenner, wielrenster en het wielertalent van 2018 werd
gekozen. Als afsluiter van deze week was de
60ste editie van de wielerwedstrijd ‘Ronde
van Drenthe’.

Start van het fietsjaar 2019
Klik hier voor het filmpje

Sportbijeenkomst
Midden-Drenthe

Sportgala 2018
11 maart

26 JANUARI

Op Fietse
door Drenthe

Officiële opening
VAM-Berg

11 -17 MAART

15 MAART

Ronde van
Drenthe

Jubileumsprint
SportDrenthe

15, 16 & 17 maart

16 maart

Bike Region
Label Party

Handbiketoertocht
en aangepast fietsen

15 maart

16 maart

5. PUBLICATIES

In maart verscheen de huis-aan-huiskrant Op Fietse,
met een apart deel over Drenthe Community of Sport.

Op Fietse e
in Drenth

Drenthe
Euro

pean
Community
of Sport

Voorjaarseditie 2019

Enthousiasme
Gian Francesco Lupattelli
President ACES EUROPE

9
Het Fietsjaar Drenthe 201
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Magazine City
of Sports
Klik hier voor
het volledige magazine

Colofon
Drenthe Beweegt, mei 2019

Dit is Drenthe. Een Europe
se sportregio die ons in
2019 zal verrassen met
zijn actieve manier van
leven.
Vol energie voor de inwone
rs van de 12 gemeenten
die onder de vlag van Europa
365 dagen aan sport
doen.
Felicitaties aan de politiek
e leiders voor de tomelo
ze
inzet voor de sportieve
manier van leven. Stimule
ren
van nieuwe gewoonten
van gezondheid, welzijn
,
integratie en cohesie. En
gefeliciteerd aan alle
inwoners. Jullie zijn speciaa
l.
Lees verder op pagina 2.

▶

OP FIETSE
THE
DOOR DREN
het
start van
fietsjaar 2019

11-17 MAART

Programmamanager
Drenthe beweegt
Hans Derks
info@drenthe-beweegt.nl

www.drenthe-beweegt.nl
Vormgeving
Provincie Drenthe

