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30 september 2020  



Nu meer dan ooit aandacht nodig voor “Vitaliteit op 1!” 

 

De aandachtspunten en plannen van Sport Fryslân 

 

 

Wij streven ernaar dat Fryslân de meest vitale provincie wordt, met meer gezonde jaren voor 

iedereen. Wij willen dat iedereen in Fryslân iedere dag met plezier kan sporten en bewegen: 

Kinderen die een goede start maken en daar hun leven lang profijt van hebben, actieve 

volwassenen die fit hun pensioen in gaan en ouderen die meer gezonde levensjaren hebben en zo 

lang mogelijk meedoen in de maatschappij.  

 

Bovenop het belang van sport en beweging voor de vitaliteit van de mens, is het ook een middel 

om mensen te verbinden, een sociaal netwerk op te bouwen en daarmee onderdeel te zijn van de 

Friese “Mienskip”.  

 

Gelukkig heeft ook provincie Fryslân al langere tijd oog voor het belang van het onderwerp. Er is 

immers niet voor niets een bestuursakkoord met de titel “Geluk op 1”. Vitaliteit, bewegen en dus 

sport zijn essentiële onderdelen die hiervan niet los te zien zijn.  

 

Onze wens is om de komende jaren te komen tot een “Vitaliteitspact van Fryslân”. Wat ons betreft 

is dit een breed gedragen meerjarenplan met doelgerichte acties om de bewoners van Fryslân nog 

meer richting een gezonde leefstijl en in beweging te krijgen. Binnen het vitaliteitspact wordt 

samengewerkt met alle relevante stakeholders. Denk hierbij aan gemeenten, het onderwijs, de 

zorg, maar ook het bedrijfsleven en maatschappelijke initiatieven. 

 

 

 

  



Alleen ga je sneller, samen kom je verder 

Wij zijn overtuigd van de kracht van samenwerking, het werken in allianties. Je creëert hiermee 

meer draagvlak en bredere impact. Dit is ook de reden dat wij als Sport Fryslân bijvoorbeeld 

onderdeel en aanjager zijn van Friese bewegingen zoals BloeiZone Fryslân en de lokale 

sportakkoorden. Binnen maatschappelijke initiatieven werken wij in toenemende mate samen met 

bijvoorbeeld Doarpswurk en Streekwurk en wij zetten ons met de GGD in voor meer vervlechting 

tussen preventie, gezondheid en sport. Wat ons betreft gaat het hier over allemaal initiatieven 

waarbij meer vitaliteit en een betere leefbaarheid voor de Friese bevolking centraal staat. 

 

Op Noordelijke schaal werken wij aan co-creaties zoals KennisLab BIOR (bewegen in de openbare 

ruimte), de Buurtsportcoach Academy en Sportmatch Noord. Maar ook het benutten van ons 

landelijke netwerk, o.a. via Sportkracht12, VSG, NOC*NSF en het Ministerie van VWS, biedt ons de 

kans om kennis efficiënt op te halen en in de regio beschikbaar te stellen. Met deze informatie 

kunnen we lokaal inspireren maar ook concrete projecten in de regio uitvoeren. 

 

Met behulp van bovenstaand netwerk positioneren wij ons op provinciaal niveau als 

kenniscentrum en verbinder rondom sport en bewegen en stimuleren wij (direct en indirect) de 

vitaliteit van Fryslân. Gemeenten, verenigingen en andere stakeholders maken hier graag gebruik 

van en weten ons goed te vinden voor hun inhoudelijke vragen en wensen rondom sportbeleid.  

 

Dagelijks werkt ons team van ca. 80 mensen hard om ons doel te bereiken. Wij doen dit aan de 

hand van de volgende ontwikkelingen en zwaartepunten: 

 Iedereen moet mee kunnen doen > aandacht voor kwetsbare groepen  

 De stijgende trend van overgewicht en afnemende motorische vaardigheden onder 

jongeren moet doorbroken worden > inzetten op jeugd 

 We hebben sociale netwerken nodig voor sterke onderlinge verbinding > aandacht voor 

verenigingen 

 Op lokaal niveau zijn de juiste faciliteiten en stimulering nodig > inzetten op gemeenten 

 

Op de volgende pagina’s is te lezen welke interventies Sport Fryslân onder meer inzet om Fryslân 

te maken tot dé vitale provincie, met meer gezonde jaren voor iedereen. 

 

Over ideeën of vergezichten om dit, juist ook op provinciaal niveau, nog meer aan te jagen en te 

faciliteren, gaan wij graag het verdere gesprek aan! 

 

 

Namens Sport Fryslân, 

 

 

 

 

 

 

Anne Jochum de Vries       Johan Spijksma 

Directeur/bestuurder       Programmamanager 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Interventies 

Op de volgende pagina’s hebben wij per zwaartepunt verder uitgewerkt welke maatschappelijke 

betekenis het hier betreft, gevolgd door een opsomming van activiteiten die, volgens ons, 

bijdragen aan het doel de provincie Fryslân de koploper en vernieuwer op het gebied van  

vitaliteit te maken. 

 

 

 

 

 

 

ZWAARTEPUNT 1:  

KWETSBARE GROEPEN 

 

  



Zwaartepunt 1 

Kwetsbare groepen  

 

Brede welvaart is een van de bouwstenen van het provinciale bestuursakkoord. Een 

belangrijk onderdeel hiervan is dat iedereen de kans heeft om aan te haken, mee te doen. 

Dit bekent dus aandacht voor diversiteit en dat je juist mensen die mogelijk een achterstand 

hebben, lastiger bereikbaar zijn of minder kans maken (de kwetsbare groepen) moet 

stimuleren om aan de slag te gaan.  

 

Wij hebben binnen dit onderwerp de focus op drie doelgroepen:  

 mensen met financiële drempels 

 senioren  

 aangepast sporten voor mensen met een beperking 

 

 

Mensen met financiële drempels 

Er zijn in Fryslân ca. 11.600 kinderen en 37.500 volwassenen die aangeven i.v.m. hun financiële 

situatie niet of te weinig te sporten. Via de uitvoering van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het 

opzetten van het Volwassenfonds Sport en Cultuur geven wij deze mensen een zetje in de rug om 

in beweging te komen. Ze hebben namelijk de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een 

vereniging of culturele initiatieven, waarbij de contributiegelden worden betaald via het fonds. 

Provinciale coördinatie is efficiënter voor alle gemeenten, omdat veel organisaties die aanvragen 

indienen bovengemeentelijk actief zijn. Ons doel is om met behulp van deze aanpak de gehele 

provincie af te dekken en de beweegteams in de gemeentes, die in direct contact staan met de 

doelgroepen, (nog) sterker te positioneren als intermediair voor deze fondsen. 

 



Senioren 

In het hele land is sprake van vergrijzing, ook in Fryslân. De doelgroep senioren wordt steeds 

groter en kwetsbaarder en daarmee voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars ook duurder. Wij streven 

naar meer inzet van sport en beweging in het kader van preventie en naar een specifiek 

bewegingsbeleid voor senioren in elke Friese gemeente. Een vitale Fries is van groot provinciaal 

belang.  

 

Aangepast sporten 

Wat ons betreft is het voor elke Fries, met of zonder handicap, vanzelfsprekend dat sport en 

beweging onderdeel is van het dagelijkse leven. Voor mensen met een beperking is sport echter 

vaak minder goed haalbaar. Kijk je ook naar het gemeentelijk beleid op dit thema binnen de 

provincie Fryslân, dan zie je dat slechts circa 50% van de gemeentes specifieke resultaten voor 

deze doelgroep heeft beschreven. Via o.a. campagnes  

en intervisies werkt Sport Fryslân daarom aan meer  

aandacht voor sport- en beweegprogramma’s  

voor deze doelgroep.   

 

 

 

 

  



Een aantal activiteiten die wij voor kwetsbare groepen organiseren: 

 Interventies en pilots in meerdere gemeenten voor kwetsbare groepen, zoals mensen met 

een handicap of chronische aandoening en ouderen.  

 Aandacht vragen voor en aanjagen van beweegstimulering via projecten of activiteiten 

voor kwetsbare (nieuwe) doelgroepen. Deze doelgroepen op de kaart en op de agenda’s 

bij gemeenten zetten (aangepast sporten, ouderen en eenzame ouderen, mensen met 

chronische aandoeningen, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met 

overgewicht, e.a.). 

 Het opleiden van buurtsportcoaches aangepast sporten en seniorensport met specifieke 

kennis voor het uitvoeren van activiteiten om de deelname aan sport- en 

beweegactiviteiten te stimuleren bij deze groepen.  

 Deskundigheidsbevordering van (potentiële) docenten/begeleiders van seniorensport en 

aangepast sporten o.a. via het organiseren van (bij)scholingen voor docenten/begeleiders 

en buurtsportcoaches.  

 Onderhouden van een provinciaal netwerk seniorensport en aangepast sporten en het 

verbinden van groepen/organisaties. 

 Een servicepunt/helpdesk zijn voor specifieke groepen zoals seniorensport en 

gehandicaptensport. Hier kunnen individuen en andere organisaties en 

docenten/begeleiders terecht voor informatie, samenwerking en kennisdeling. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWAARTEPUNT 2:  

JEUGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zwaartepunt 2 

Jeugd 

 

Voldoende bewegen draagt bij aan de motorische, cognitieve, emotionele en sociale 

ontwikkeling van kinderen en verkleint de kans op overgewicht. Hoe jonger kinderen 

beginnen met regelmatig bewegen en hoe gevarieerder het aanbod, hoe groter het effect. 

Daardoor creëren we een vitale Friese generatie. Maar wat we in de praktijk zien gebeuren 

is dat de motorische vaardigheden van onze kinderen de afgelopen jaren juist achteruitgaan 

en dat gym op scholen nog steeds te vaak een bijvak is (of zelfs minder dan dat) waar 

weinig aandacht voor is.  

 

Wij zijn van mening dat er al redelijk wat wordt georganiseerd om de jeugd in beweging te 

krijgen maar bovenstaand laat zien dat er behoefte is aan meer. 

 

Een aantal van onze provinciale activiteiten voor de jeugd: 

 Wij verbeteren de kwaliteit van bewegingsonderwijs op basisscholen. Dit doen wij via het 

project Sport op Basisscholen. Vanuit een provinciale aanpak met ondersteuning van De 

Friesland zijn er inmiddels 65 vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs geplaatst op 

Friese basisscholen. Desalniettemin zijn er nog steeds te veel basisscholen die geen 

geschoolde vakleerkracht voor de klas hebben staan.  

 Via het provinciale programma Fryske Sport in dyn Klasse laten we elk Fries 

basisschoolkind kennismaken met de Fryske sporten. Het doel is tweeledig: de kinderen 

meer in beweging te krijgen, maar ook het aantal lidmaatschappen van Fryske 

sportverenigingen te laten stijgen en ervoor te zorgen dat dit unieke erfgoed, behouden 

blijft. Het is een belangrijke provinciale bijdrage om de Fryske sportcultuur in de provincie 

te kunnen borgen.  

 Leerlingen op basisscholen in Fryslân bewust maken van het leven en sporten met een 

handicap via het landelijk programma (S)Cool on Wheels, waardoor meer positieve 

beeldvorming ontstaat. De paralympische sporters die naar de klas komen 

enthousiasmeren en benadrukken het belang van beweging en laten zien dat je ook met 

een handicap ontzettend veel kunt bereiken. 

 

Er wordt naar toe gewerkt om in het primaire onderwijs twee uur bewegingsonderwijs per week 

verplicht te stellen, dit is een ontwikkeling die wij toejuichen; de basisscholen zijn een goede 

verzamelplek om kinderen te bereiken. Wij zien echter ook witte vlekken en kansen om juist ook 

de doelgroepen 0-4 jaar en 12-18 jaar actiever te benaderen en dus ook  

deze groepen bewuster in beweging te krijgen. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWAARTEPUNT 3:  

VERENIGINGEN 

 

  



Zwaartepunt 3 

Verenigingen 

 

De toegevoegde waarde van (sport)verenigingen gaat veel verder dan alleen het aanbieden 

van sportactiviteiten. De vereniging is ook de plek waar mensen samen komen voor een kop 

koffie en een praatje en waar veel kinderen zoveel tijd doorbrengen dat ze daar gedeeltelijk 

opgroeien. Deze maatschappelijke rol is van onschatbare waarde. 

 

Het verenigingsleven draait nagenoeg volledig op vrijwilligers, en juist hier zit de crux. De rol van 

de vereniging is namelijk sterk aan het veranderen. Meer en meer wordt er binnen gemeenten 

bijvoorbeeld ook bij mantelzorgtaken of participatievraagstukken op de verenigingen geleund. De 

sportverenigingen proberen deze taken op te pakken, maar zijn hier in veel gevallen nog 

onvoldoende op toegerust. Bovendien zie je dat het aantal leden van verenigingen daalt. Ons doel 

is dan ook om vitale en toekomstbestendige verenigingen in Fryslân te ontwikkelen die goed zijn 

toegerust op de nieuwe rollen die op hun afkomen. Wij willen dat er in alle Friese gemeenten (o.a. 

via de buurtsportcoaches) een brede verenigingsondersteuning wordt aangeboden.  

 

Wij proberen hierop in te spelen door o.a.: 

 De vrijwilligers (trainers en bestuur) binnen de vereniging te begeleiden en coachen via 

het programma “clubkadercoaching”.  

 Kennisdeling en afstemmen met provinciale en regionale partners, sportbonden (Fries 

Bondenoverleg) op het gebied van verenigingsondersteuning en 

deskundigheidsbevordering (kaderscholingen, themabijeenkomsten).  

 De functie Regionale Verbinder NOC*NSF. Wij zijn hiermee het gezicht en aanspreekpunt 

voor professionals van sportbonden, gemeenten, NOC*NSF en andere relevante partijen 

op het gebied van sport en bewegen in en richting de regio.  

 Lokale kennis meenemen in landelijke kennisontwikkeling en projecten; Sportakkoorden, 

Rabobank Verenigingsondersteuning, etc. 

 Friese sportverenigingen bewust maken van goed werkgeverschap in de sport en de 

bestuurders ‘ontzorgen’ op het gebied van werkgeverschap.  

 Sportaanbieders helpen en ondersteunen bij het initiëren van sportaanbod voor nieuwe 

doelgroepen en het behoud van het beweegaanbod voor deze specifieke groepen, zoals 

senioren en gehandicapten.  

 Het bereiken van doelgroepen en attenderen op een gezonde levensstijl via 

bewustwordingscampagnes bij sportverenigingen over o.a. veiligheid en gezondheid 

(zoals o.a. de Bobsportcampagne en de Gezonde Sportkantine van Team Fit).  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWAARTEPUNT 4:  

GEMEENTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zwaartepunt 4 

Gemeenten 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale sportbeleid. Wij zijn ervan overtuigd dat 

ook de provincie hier een belangrijke taak heeft. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om aanjagen, 

faciliteren en verbinden. Wij leveren via meerdere provinciale taken hier een bijdrage aan, 

ook met het doel om de verschillende gemeentelijke initiatieven meer te stroomlijnen en te 

verbinden: 

 

 Het bevorderen en uitwisselen van kennis en expertise van buurtsportcoaches (BSC). 

Ondanks dat de BSC een gemeentelijke aangelegenheid is, organiseren wij vanuit onze 

provinciale rol een uitwisseling van kennis, expertise en personele inzet tussen BSC’s uit 

verschillende gemeentes. Hiermee wordt de slagkracht van BSC’s vele malen groter, 

creëer je een vliegwieleffect op provinciale schaal en krijg je de vitaliteit van de Friese 

bevolking in de versnelling.  

 Kennisdeling en inspiratie genereren tussen gemeenten onderling. Onder meer via 

vakoverleg beleidsambtenaren sport, netwerkbijeenkomsten en specifieke 

themabijeenkomsten zoals bijv. over duurzaamheid, wetgeving, sportakkoord en JOGG-

aanpak. 

 Wij ontzorgen gemeenten door op te treden als werkgever van BSC’s. De ontwikkeling is 

dat wij niet alleen de uitvoering verzorgen maar ook steeds meer (mede)verantwoordelijk 

zijn voor het (nog te ontwikkelen) gemeentelijk sportbeleid. Hiermee kan de gemeente 

haar middelen efficiënt inzetten, kunnen wij mensen breder inzetten en scholen op 

specifieke kennis en kunnen we samen op provinciale schaal meer impact behalen.  

 Helpdesk voor beleidsambtenaren bij het opstellen en implementeren van sport- en 

beweegbeleid, wet- en regelgeving, inrichten sportaccommodaties en 

beweegvoorzieningen in de openbare ruimten.     
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