De Heerenveense Sportspiraal:

Beweeg vanuit je hart

“Alle partijen bouwen samen aan een
toekomst voor sport in Heerenveen”

Op een zonnige dinsdagmiddag heeft
groep zeven van basisschool De Burcht uit
Heerenveen gymles bij Sportstad Buiten.
Bij aankomst rennen ze als eerste naar de
urban playground en klimmen ze over de
rekken. Jelle Zoetendal, wethouder Sport
bij de gemeente Heerenveen, geniet van
hun enthousiasme. Myrthe, een van de
kinderen, vertelt de wethouder over de
gymlessen op school.

Myrthe (10 jaar): “Sporten en gymlessen vond ik
nooit zoveel aan, totdat we tijdens onze gymles
basketbal leerden. Dat vond ik wél leuk. Ook na school
ging ik vaak basketballen. Na een tijdje werd ik steeds
beter. Nu zit ik al een jaar op basketbal. Door het
sporten krijg ik sterke spieren en een betere conditie.
Ik leer ook samenspelen. In het begin vond ik het
alleen leuk als ik zélf scoorde, maar nu kan ik beter
samenwerken en speel ik ook de bal over naar een
ander.”

Voor wethouder Jelle Zoetendal is dit waar het om
draait bij Scoren voor Gezondheid Heerenveen.
“Wij willen kinderen op onze basisscholen in contact
brengen met een vorm van bewegen die bij hen past.
Ons concept heeft zich stap voor stap ontwikkeld.
Steeds meer partijen sloten aan, van sportopleidingen
tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Bijzonder aan dit project is dat er optimaal gebruik
wordt gemaakt van ieders kwaliteiten. Heerenveen
staat al bekend als topsportgemeente. Maar we
bouwen ook ambitieus aan onze breedtesport: voor
inwoners, scholen, verenigingen en accommodaties.”

“Creëer bij kinderen liefde voor een sport,
dan blijven ze bewegen”
Robert de Jong, beleidsmedewerker Sport
bij de gemeente Heerenveen, had een eenvoudig en krachtig idee: als je kinderen
al op jonge leeftijd in contact brengt met
allerlei sporten, vinden ze de sport die
bij hen past. Zo creëer je liefde voor een
sport en is de kans groot dat ze hun hele
leven blijven bewegen. Dat idee groeide
uit tot het project Scoren voor Gezondheid
Heerenveen.

De zes speerpunten van het nieuwe
sportbeleid van de gemeente Heerenveen
1. Meer Heerenveners in beweging
2. Sport en bewegen in het sociaal domein
3. Buurtsportcoach: spin in het web voor jong en oud
4. Sportvereniging: vitaal en maatschappelijk van belang
5. Stad van Sport met passende evenementen
6. Accommodaties efficiënt gebruiken

1. Hoe is het initiatief ontstaan?

2. Wat was de grootste uitdagingen?

Robert: “Op basisscholen werd gymles gegeven door
reguliere leerkrachten. De kinderen maakten in deze
lessen niet intensief genoeg kennis met sport, vonden
wij. Ongeveer 80% van de kinderen vindt het leuk om
te sporten, maar wij wilden ook die 20% die niet sport,
kansen geven. Wij wilden de gymlessen gebruiken om
leerlingen een sport te laten vinden waarvoor ze warmlopen. Op een aantal scholen voerden we in 2010 en
2011 een pilot uit met drie vakleerkrachten bewegingsonderwijs: zij verzorgden de lessen. Vervolgens vroegen
we lokale sportverenigingen om gastlessen te geven.
Op die manier kan ieder kind de sport vinden die bij
hem past. We vinden een lidmaatschap bij een
vereniging zo belangrijk, omdat de kinderen zich daar
in hun sport ontwikkelen én het vergroot hun sociale
vaardigheden en netwerk.”

Robert: “Een van de grootste uitdagingen is om de
kinderen die nog niet lid zijn van een sportvereniging,
hiervoor enthousiast te krijgen. Als de ouders geen
geld hebben voor een sportvereniging, kunnen we hen
daarbij financieel ondersteunen. Om de ouders zover te
krijgen hier een beroep op te doen, vraagt veel energie
van de sportcoaches. Een andere uitdaging is het
stimuleren van kinderen die - vanwege wat voor
motorische achterstand dan ook - nog niet sporten.
In samenwerking met verenigingen maken we ook die
kinderen enthousiast voor een sport die bij hen past.”

3. Wat is de rol van de gemeente
Heerenveen?
Robert: “Onze gemeente is initiator, aanjager, verbinder
en regisseur in dit project. Daarnaast organiseren we
de financiën en hebben we dankzij een database de
zwemdiploma’s en sportlidmaatschappen van alle
kinderen exact in beeld.”

Johannes Bult

------------------------------------------Leerkracht basisschool De Burcht, Heerenveen

“Iedere leerling kan op zijn
eigen niveau deelnemen
aan de sportles”
“De kinderen van onze school hebben
twee keer in de week sportles,
georganiseerd door Scoren voor
Gezondheid Heerenveen. Buurtsportcoach Menco maakt samen met de
studenten van het CIOS en de ALO
een afwisselend jaarprogramma voor
onze school.
De lessen worden begeleid door twee
studenten van het CIOS of de ALO.
Gedurende het schooljaar laten ze de
leerlingen kennismaken met allerlei
sporten, van voetbal tot fierljeppen.
De leerlingen kunnen hun energie
kwijt in de sportlessen. Ik merk dat
ze zich na een sportles beter kunnen
concentreren op de lesstof.”
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- 40 CIOS- en 10 ALO-studenten
assisteren tijdens sportles en
sportevenementen
- 10 studenten Sport Management
onderzoeken sportparticipatie, verbeteringen in het project en gezondheid
kinderen en jongeren

- Verslavingszorg Noord Nederland
(VNN): jaarlijks krijgen 12 jongeren les
in sporten en leefstijl om weer actief
deel te nemen aan de maatschappij.
Deze jongeren ondersteunen bij sportevenementen voor basisscholen en doen
vrijwilligerswerk bij sc Heerenveen
- Talant: bewegen voor mensen met een
beperking op een manier die bij hen
past
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Studenten doen ervaring op en delen
hun kennis

Open voor iedereen
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- 4.500 leerlingen van 30 basisscholen
+ 2 scholen speciaal onderwijs in de
gemeente Heerenveen maken kennis
met allerlei sporten
- 40 sportverenigingen laten leerlingen
kennismaken met hun sport, in en na
de les
- jaarlijks 12 gemeentebrede sportevenementen voor basisschoolleerlingen

- sc Heerenveen stelt faciliteiten in haar
stadion beschikbaar en de mascotte en
spelers zijn ter motivatie aanwezig bij
activiteiten
- Sportstad Heerenveen en Thialf
stellen hun faciliteiten beschikbaar aan
de basisscholen
- Centrum voor Topsport & Onderwijs
(CTO) stelt zijn trainers in judo en
turnen beschikbaar voor het geven van
clinics en trainingen aan de betreffende
verenigingen
- 8 playgrounds gerealiseerd die worden
gebruikt voor toernooien, sportmiddagen
en naschoolse sportactiviteiten
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Kinderen maken kennis met sporten
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- gemeente Heerenveen verbindt en
regisseert alle partijen, activiteiten en
financiën
- 7 buurtsportcoaches maken jaarprogramma, voeren de sportlessen uit,
organiseren gastlessen van de
verenigingen

Delen van faciliteiten

Spor
tve
re
ni

De verbindende factoren

Wij hebben ons bij de ontwikkeling van ons model laten inspireren door een vorm uit de natuur: een varenblad.
In het voorjaar is een varenblad spiraalvormig opgerold. Stukje bij beetje rolt de spiraal uit en wordt het blad
zichtbaar. Ook het project van de gemeente Heerenveen is organisch gegroeid vanuit een kern. Daarom noemen
we ons concept De Heerenveense Sportspiraal.
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Maarten Springer

----------------------------------------Voorzitter Feanster Rugby Club, Heerenveen

“Wij leren de kinderen dat er bij rugby
plaats is voor iedereen”
“Onze vereniging geeft jaarlijks
zo’n dertig rugbyclinics, op alle
basisscholen in de gemeente
Heerenveen. Rugby heeft het imago
van een ruige sport, maar wij leren
de kinderen dat het vooral draait
om respect voor elkaar.
Voor leerlingen zijn de clinics een
uitstekende manier om kennis te
maken met rugby. We laten hen
ervaren dat er bij rugby plaats is
voor iedereen: we hebben grote,
kleine, sterke en snelle spelers
nodig. Inmiddels werpt dit z’n
vruchten af: we zien een stijgende
lijn in het aantal leden. Voorheen
combineerden we onze jeugdteams met andere verenigingen.
Nu hebben voor het eerst een
volledig eigen jeugdteam.”

Wat levert Scoren voor Gezondheid
Heerenveen op?

De scholen krijgen professio-

De leerlingen kunnen een

De verenigingen organiseren

nele, gevarieerde gymlessen.
De leerlingen kunnen na het
sporten geconcentreerder werken.

sport vinden die bij hen past.
De professionele sportlessen
beïnvloeden de motoriek en
vitaliteit van deze kinderen op
een positieve manier.

gastlessen en toernooien op
scholen waardoor het aantal
(jeugd)leden toeneemt.

De studenten van sport-

De accommodaties en
bedrijven zoals Thialf, Sport-

De gemeente Heerenveen

opleidingen delen hun kennis
en vergroten hun ervaring.

stad, De Friesland Zorgverzekeraar
en sc Heerenveen krijgen een
kans om zich te profileren bij
kinderen en ouders.

krijgt een vitale bevolking.
Dankzij een database weten we
van welke sportvereniging een
kind lid is en of het een zwemdiploma heeft. Wij willen dat
ieder kind van de basisschool
gaat mét een zwemdiploma.

Ceciel van Veenen

---------------------------------------------------------leerling CIOS Heerenveen, enthousiast rugbyer en jeugdtrainer

“Alleen door samen te spelen
kun je scoren”
“Als kind heb ik getennist, maar dat
was niet echt mijn ding. Mijn vader
nam mij op mijn elfde mee naar de
rugbyvereniging, waar hij meedeed
met een toernooi. Ik zat aan de kant
en iemand vroeg of ik wilde meedoen.
Sindsdien ben ik een enthousiaste
rugbyer.
Inmiddels ben ik zeventien en rugby
ik dus alweer zes jaar. Ik zit nu in het
eerste jaar van het CIOS en ik geef les
op basisscholen voor Scoren voor
Gezondheid Heerenveen. Ik geef les in
allerlei sporten, waaronder natuurlijk
rugby. Veel kinderen vinden rugby
leuk; je kunt er je energie in kwijt.
Ook leren ze doorzetten en samenwerken. Het is een echte teamsport:
alleen door samen te spelen kun je
scoren.”

De financiële kant en de toekomst van
Scoren voor Gezondheid Heerenveen

Deze partners leveren jaarlijks een financiële bijdrage aan
Scoren voor Gezondheid Heerenveen:
- gemeente Heerenveen
- project Impuls Brede School
- deelnemende scholen
- De Friesland Zorgverzekeraar

€ 275.000,€ 200.000,€ 60.000,€ 45.000,-

Jaarlijkse kosten

€ 580.000,-

Komende jaren willen we het project verder laten groeien
door het volgende te doen:
a. Doelgroepen verbreden
In de toekomst ontwikkelen we programma’s voor peuters, kleuters,
volwassenen, senioren en mensen met een beperking.
b. Cijfers nog beter in kaart brengen
In de database houden we cijfers bij van kinderen van groep 3 tot
en met 8. De komende jaren breiden we dit uit met informatie
van groep 1 en 2. Tevens gaan we nieuwe gegevens bijhouden die
inzicht geven in het sportgedrag van inwoners, zoals bijvoorbeeld
voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en inwoners met een
beperking.

Henk-Jan Sinnema

-------------------------------bewoner gezinsvervangend tehuis
De Boekensteun in Heerenveen

“Na elke sportles ga ik met een
glimlach weer naar huis”
Henk-Jan: “Elke week gaan wij bewegen
met Menco. Ik dacht dat ik niet kon
meedoen, omdat ik in een rolstoel zit.
Maar coach Menco vindt telkens weer
iets nieuws voor mij. Net nog ben ik de
skatebaan afgegaan met m’n rolstoel.
Toen Menco het voorstelde, vroeg ik of
er een steekje bij hem loszat: dat kan ik
toch helemaal niet! Maar Menco geeft
mij zelfvertrouwen en door hem durf ik
het dan wel. Na elke sportles ga ik met
een glimlach weer naar huis.”
Buurtsportcoach Menco: “We trainen
één keer in de week met een groepje
cliënten van Talant. Toen we daar net
mee begonnen, durfden en konden veel
cliënten zich niet goed bewegen.
Door mensen vertrouwen te geven in
hun eigen kunnen, gingen ze meedoen.
Het uitgangspunt van Scoren voor
Gezondheid is dat er voor iedereen een
passende vorm van bewegen is. Nu, een
jaar later, beweegt iedereen op zijn of
haar eigen manier mee. Elke training is
een feestje!”

Joost van Aken is een van de
profvoetballers bij sc Heerenveen die
regelmatig, samen met de mascotte
van sc Heerenveen, de sportevenementen
van Scoren voor Gezondheid bezoekt.
De spelers nemen tijdens zo’n evenement
alle tijd voor de kinderen: ze maken een
praatje, moedigen de kinderen aan en
gaan met hen op de foto.

Joost:

“Scoren voor Gezondheid is een prachtige manier
voor de kinderen om kennis te maken met allerlei
sporten en zo de sport te vinden die bij hen past.
Wij dragen daar als club en als spelers graag ons
steentje aan bij.”

Contactpersoon: Robert de Jong
robert.dejong@heerenveen.nl
Crackstraat 2
8441 ES Heerenveen
(0513) 617 617

