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Sport- en preventieakkoord Ermelo 
 

Bewegen en een gezonde leefstijl is het nieuwe normaal in een vitaal Ermelo 
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Aanleiding 
De formateur van het sport- en preventieakkoord vorm met een lokale gelijkwaardige alliantie van 
sportclubs, maatschappelijke organisaties en gemeente een lokale gelijkwaardige alliantie.  
Het sport- en preventieakkoord in Ermelo is lokale vertaling van het landelijk sport en 
preventieakkoord; een mooie manier om de sport-,1- en beweegaanbieders van Ermelo te laten 
meebeslissen over vitaliteit van de inwoners gedurende de komende jaren. Naast het sporten en 
bewegen is bewust gekozen om ook in te zetten op het preventieakkoord. Daarmee gaan we sport-, 
bewegen- en preventie samenbrengen om ervoor te zorgen dat de inwoners van de toekomst gezond 
en vitaal blijven.  
 
Dat een gezonde leefstijl essentieel is, is inmiddels algemeen bekend. Zo heeft nagenoeg iedereen 
Erik Scherder al wel horen praten over de invloed van het sporten en bewegen op de hersenen en 
daarmee het vertragen van het ziekteverloop bij bijvoorbeeld alzheimer en dementie. Nog niet 
iedereen is zich bewust van de belangrijke sociale rol die het sporten in verenigingsverband voor 
mensen kan betekenen. Het “ergens bij horen” is bijna een primaire levensbehoefte geworden en 
daardoor een krachtig wapen tegen eenzaamheid maar ook tegen ontsporing. De belangrijke rol van 
een beweegaanbieder, die zorgt voor passend aanbod én het gevoel van “erbij te horen”, zorgt voor 
de duurzaamheid van de sportparticipatie.  
 
Ter illustratie: een sporter die start met een hardlooptraining voor zichzelf, houdt dit gemiddeld een 
paar weken vol. Een startende hardloper met een doel (bijvoorbeeld de dam-tot-dam-loop), lopend 
onder begeleiding van een goede trainer, houdt dit gemiddeld een paar maanden vol. Een lid van een 
atletiekvereniging die qua sfeer en identiteit bij hem past, is daar gemiddeld 7 jaar actief. De 
gemiddelde duur van een abonnement op een fitnessclub is 1 jaar, tenzij de beweegaanbieder zorgt 
dat er ook een sociale binding is. Het “thuis” voelen bij een beweegaanbieder werkt positief op de 
duur van de sportparticipatie.  
 
Naast beweging is een gedragsverandering met op bewust keuzes gericht op  gezonde voeding, 
beperkt alcoholgebruik en niet meer roken een voorwaarde voor een gezondere leefstijl. Preventief 
gedrag op deze factoren zorgt voor een meetbaar gezondere samenleving in Ermelo.  
 
Ermelo is een mooie groene gemeente. Deze groene omgeving en de goede bereikbaarheid met het 
OV heeft ertoe geleid dat er veel (geestelijke) zorgpartijen in Ermelo gevestigd zijn. De verwachting 
dat binnen het sport- en preventieakkoord veel behoefte zou zijn aan acties gericht op inclusie zijn 
logisch. Voor het preventieakkoord gaan we daarbij uit van de speerpunten overgewicht, 
problematisch alcoholgebruik en roken. Deze speerpunten worden gekoppeld aan de  3 thema’s van 
de nota volksgezondheid: 

● Gezonde leefomgeving 

● Gezond opgroeien 

● Gezond ouder worden 

 
In Ermelo wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw zwembad en een nieuw sportpark. Bij deze 
ontwikkelingen zijn diverse sport- preventie- en beweegpartijen betrokken en speelt Interactie een 
belangrijke rol. Samen werken alle partijen aan het project vitaal sportpark, waarbij de 
maatschappelijke verbinding tussen park en wijk wordt gezocht. De gemeente beschikt ook over een 
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gespecialiseerde afdeling duurzaamheid die sportorganisaties kan ondersteunen in de 
duurzaamheidsvraagstukken die leven.  

 
De intentie van het sportakkoord was middels diverse samenkomsten de wensen van de samenleving 

op te halen. Helaas is dit door Covid19 niet gelukt, er zijn daarom veel telefonische overleggen 

geweest, er heeft een webinar plaatsgevonden, de sport-, beweeg en zorgaanbieders, scholen en 

maatschappelijke partijen hebben de kans gekregen middels een enquête aan te geven wat zij 

belangrijk vinden de komende jaren. 

 

Middelen Sport & Preventieakkoord Ermelo 

● Sportakkoord € 20.000,00 per jaar gedurende 3 jaar: 2020 t/a 2022; 

● Preventieakkoord idem gedurende 2021-2023; 

● Daarnaast zijn er services, bijvoorbeeld opleidingen of workshops, beschikbaar waarmee 

sport-, preventie- en beweeg en zorgaanbieders op diverse manieren ondersteuning kunnen 

krijgen bij ambities en uitdagingen.  

 

In dit document wordt beschreven wat het fundament is van de verdeling van het uitvoeringsbudget en 

hoe de verdeling uiteindelijk zal plaatsvinden. 
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Bijzonderheden en cijfers over de gemeente 
 

Inwoners 
In de gemeente Ermelo is de bevolking “op leeftijd” maar in verhouding is er minder vergrijzing 
dan in de rest van Nederland. Wel is de bevolkingsgroep van 25 tot 45 jaar verhoudingsgewijs 
beduidend minder aanwezig in Ermelo dan in de rest van Nederland.  

 
 

 
 

Het gemiddelde inkomen in gemeente Ermelo wijkt niet sterk af van de andere gemeenten in 
Gelderland. Het gemiddelde inkomen ligt ruim onder het modaal inkomen (26.400€ versus 
35.500€ modaal in 2019). 13% van de inwoners van Ermelo heeft moeite met rondkomen.  
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Sporten en bewegen in Ermelo 
 
Meer dan 50% van de inwoners van Ermelo is actief aan het sporten bij een beweegaanbieder 
(commercieel of vereniging) of in de niet georganiseerde sport. Voor de mensen met afstand tot de 
reguliere sport in Ermelo is er aanbod op het gebied van sport en bewegen. Dat is voornamelijk 
ingericht door de instellingen die in Ermelo gevestigd zijn en door semi-zorgaanbieders. Daarnaast 
heeft Ermelo sinds 2019 een eigen sportbedrijf, Interactie, wat ondersteuning biedt bij aangepast 
sporten via het beweegloket. Dat kan bij de mensen in de woongroepen plaatsvinden, bij de 
verenigingen of in de wijken in Ermelo. Welzijn Ermelo heeft een groot netwerk onder de oudere 
bevolking van Ermelo, zij kunnen de verbindende factor zijn in de vraag en aanbod voor deze 
doelgroep. 
 

 
 
Van de inwoners van Ermelo verricht 39% vrijwilligerswerk. Een groot deel van de 
vrijwilligerswerkzaamheden wordt bij sportverenigingen uitgevoerd. Daarnaast is 18% mantelzorger. 
 

Gemeente Ermelo kent ruim 80 sport- en beweegaanbieders, daarvan is meer dan de helft in 
verenigingsverband. Hieronder vallen ook de commerciële sport en beweegaanbieders en 
zorgpartijen met een beweegaanbod. Circa 25% van de sport- en beweegaanbieders heeft ook 
aanbod voor mensen met een afstand tot de reguliere sport.  
 
Het sportbedrijf van Ermelo, Interactie, heeft sinds 2019 een belangrijke positie ingenomen in het 
ondersteunen van de sport- en beweegaanbieders én van de scholen. Door het inzetten van 
buurtsportcoaches en club kader coaches ondersteunen ze verenigingen door bestuur en kader te 
begeleiden. Op scholen verzorgt Interactie de beweeglessen op initiatief van de scholen zelf (valt niet 
binnen de buurtsportcoach regeling). Daarnaast verzorgen ze wekelijks bij zo’n 9 diverse partners 
beweegactiviteiten en organiseren ze evenementen zoals het buurtsportfestijn, de Koningsspelen en 
de Sportverkiezingen. Hierdoor zijn de partijen die gebruik maken van de ondersteuning van 
Interactie verzekerd van professioneel beweegaanbod, wat de continuïteit van het sporten en 
bewegen gunstig beïnvloed.   
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Gezondheid en welzijn in Ermelo  
 
Inwoners van Ermelo ervaren over het algemeen dat ze een goede gezondheid hebben. Toch valt 
82% onder de categorie “drinker” (percentage van inwoners boven de 19 jaar die regelmatig alcohol 
gebruiken), valt 8% onder de zware drinkers en 6% onder de overmatige drinkers. Ook heeft 
nagenoeg 50% van de inwoners overgewicht (BMI van meer dan 25) waarvan 13% Obesitas heeft 
(BMI hoger dan 30).  

 
 

Dit heeft erin geresulteerd dat er naast het sportakkoord voor gekozen is ook aandacht te besteden 
aan het preventieakkoord. Sportverenigingen, al dan niet met een eigen accommodatie, kunnen hier 
een belangrijke rol in spelen. 

 
De sociale component van de sport- en beweegaanbieder kan een ander probleem binnen de 
gemeente aanpakken. 38% van de inwoners van Ermelo voelt zich wel eens eenzaam, 7% voelt zich 
zelfs zeer eenzaam! Door mensen een thuis te bieden binnen het sport- of beweegaanbod, kan dit 
gevoel van eenzaamheid worden tegengegaan. 
 

 
Diverse zorgaanbieders bieden naast reguliere zorg ook beweegaanbod. Toch er is er niet erg veel 
samenwerking tussen zorgaanbieders en de sportverenigingen terwijl daar wel kansen liggen volgens 
de sport- en beweegaanbieders. Dat wordt door de gemeente ondersteund en aangemoedigd en 
Interactie speelt daar ook een belangrijke rol in. 
 
Ermelo kent een historie gericht op de geestelijke gezondheidszorg. Nog steeds zijn er betrekkelijk 
veel instituten gericht op het geestelijke welzijn van de bewoners van de instellingen in Ermelo 
gevestigd. Dat maakt dat de vraag naar inclusieve sport ook wat nadrukkelijker is, dan mogelijk in 
andere gemeenten   
 

 

Bronnen: www.waarstaatjegemeente.nl en www.kvnog.nl 
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Onderbouwing 
De intentie bij de opzet van het sport- en preventieakkoord was om veel partijen te spreken, 
door middel van een inspiratieavond en verdiepingssessies de ambities en uitdagingen van 
de sport-, beweeg en zorgpartijen van Ermelo op te halen en zo een goed beeld te krijgen 
van de gewenste invulling van het sportakkoord. En toen kwam de Corona crisis.  
 
Gelukkig is het wel mogelijk geweest een aantal partijen live te spreken en natuurlijk is er 
veel mogelijk via de online vergaderingen. Maar de input die middels een inspiratiesessie 
opgehaald zou worden komt er niet bij in de buurt. Om toch iedereen de kans te geven om 
zijn of haar mening te ventileren is gekozen voor uitleg over het sportakkoord via een video 
gekoppeld aan een enquête waarbij iedereen die dat graag wil, zijn mening kan geven op de 
richting van het sportakkoord.  
 
Op de volgende pagina’s worden de verschillende deelakkoorden van het nationaal 
sportakkoord en thema’s van het preventieakkoord uitgelicht. 
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Inclusieve sport 
 

Onder Inclusieve sport verstaan we sporten ook voor diegene die minder eenvoudig gebruik maken 
van het reguliere sport- en beweegaanbod. Dat betekent aanbod voor ouderen, voor mensen met 
een fysieke of verstandelijke beperking of mensen die financieel niet eenvoudig aan kunnen sluiten. 
In Ermelo zijn veel instellingen voor mensen die afhankelijk zijn van zorgpartijen, de vraag om 
inclusief aanbod is daarom logischerwijs hoog.  
 
In Ermelo hebben diverse sport- en beweegaanbieders een inclusief aanbod. Daarnaast zijn partijen 
als InterActie (met professionals op het gebied van sport en bewegen) en Welzijn Ermelo (met het 
netwerk onder de oudere inwoners) van grote waarde, het verdient de aanbeveling met deze 
partijen de samenwerkingskansen te zoeken.  
Helaas vindt nog niet iedereen elkaar, daar zit een grote kans in. Want hoe demotiverend is het als er 
aanbod wordt gecreëerd waar geen gebruik van wordt gemaakt. Over een paar maanden is het 
hopelijk duidelijk wat de gevolgen zijn van de Covid19 crisis op het gebied van bewegen voor 
ouderen. De verwachting is dat ouderen niet meer veel naar buiten durven en mee durven doen aan 
groepsactiviteiten. Daardoor zal de kans op eenzaamheid toenemen en de gezondheid zal 
teruglopen.   
 
Behalve voor de ouderen is het ook voor jongeren met een beperking belangrijk voldoende te 
bewegen. Kinderen in een rolstoel missen bijvoorbeeld de kans zwemlessen te volgen.  
 
Er zijn partijen die al samenwerken met scholen of verenigingen, daar zit ook de grootste kans naast 
ondersteuning van de sport- en beweegaanbieder om het aanbod optimaal neer te zetten. 
Inventarisering over wat de verschillende doelgroepen in Ermelo het liefst zouden willen doen is 
daarbij essentieel. Zowel bij de inventarisatie als bij de uitvoering zou een buurtsportcoach een 
belangrijke rol kunnen spelen. 
 

 

 
 

 

 

 

Het streven: Iedereen in 

Ermelo beleeft een leven lang 

plezier aan sporten en 

bewegen. 
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Duurzame sportinfrastructuur 
In Ermelo wordt op dit moment al veel geïnvesteerd in de sportinfrastructuur, ook is er een speciaal 
team duurzaamheid binnen de gemeente beschikbaar voor vraagstukken over deze materie. Diverse 
gesprekken zijn gevoerd over een warm water bad voor diverse doelgroepen (mensen met een 
beperking, mensen met reuma, etc). Een warm water bad is niet met het uitvoeringsbudget te 
realiseren, dit zal via andere wegen gerealiseerd moeten worden. Ook zijn er verzoeken om in de 
wijken uit te dagen tot bewegen, door middel van bijvoorbeeld openbare fitness ruimtes, onder het 
mom van “zien bewegen doet bewegen”. Daarvoor zijn goede fietspaden en voetpaden nodig, ook 
net buiten de wijken. Zowel Interactie als de gemeente zet veel in op sportinfrastructuur en 
duurzaamheid. Aangezien er al veel aandacht voor dit deelakkoord is, waar ook de samenleving 
actief bij wordt betrokken laten we de uitvoering van dit deelakkoord bij interactie en team 
duurzaamheid. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.  
 
Er is ook binnen dit deelakkoord veel mogelijk op het gebied van samenwerking. Kantines en velden 
worden maar gedurende enkele uren per dag gebruikt en zouden perfect door andere partijen 
kunnen worden gebruikt op de dagen dat er niemand is.  
 

 
 

De contactgegevens van team Duurzaamheid zijn: 

 

 

  

 

  

Het streven: Ermelo blijft investeren 

in een goede, functionele en 

duurzame sportinfrastructuur 

 

Duurzaamheid, gemeente Ermelo 

 

Marco Mulderij 

0341 567238 

 m.mulderij@ermelo.nl 
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De vitale beweegaanbieder 
 

De wereld verandert en vooral verenigingen weten de veranderingen niet altijd bij te houden. 
Doordat men blijft “hangen” in dat wat men altijd al heeft gedaan, merken veel verenigingen dat ze 
de grip op de leden verliezen. In plaats van te treuren over de afnemende ledenaantallen kunnen 
verenigingen kijken naar de toekomst en zich daarop voorbereiden. Door bijvoorbeeld innovatieve 
lidmaatschappen, een andere bestuurssamenstelling of nieuw aanbod voor een nieuwe doelgroep.  
 
Om klaar te zijn voor de toekomst en dus het roer (een beetje) om te gooien is naast durf en 
voldoende vrijwilligers hier en daar professionele ondersteuning nodig. Binnen het sportakkoord zijn 
services beschikbaar (zie hiervoor het hoofdstuk over de services in dit document) die ondersteuning 
bieden bij bijvoorbeeld vrijwilligersmanagement. Daarnaast is professionele ondersteuning via 
Interactie mogelijk. Dat hoeft binnen dit sportakkoord niet alleen voor sportverenigingen te gelden, 
ook commerciële partijen of zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de ondersteuning die 
Interactie gaat bieden via dit sportakkoord.  
 

 

 

 

  

Het streven: Alle aanbieders 

van sport en bewegen zijn 

toekomstbestendig. 
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Positieve sportcultuur 
 

De positieve sportcultuur gaat over afspraken die je met elkaar maakt om tot een sociaal veilige 
omgeving te komen. Denk daarbij aan gedragsafspraken, afspraken over alcohol en roken op een 
sportpark. Dankzij het preventieakkoord heeft dit deelakkoord aandacht. Door afspraken te maken 
over bovengenoemde zaken kan preventief worden gewerkt aan een gezonde samenleving. 
Gemeente Ermelo is een JOGG gemeente, wat inhoudt dat er op diverse terreinen focus is op 
jongeren op gezond gewicht. De GGD biedt op scholen het traject “de gezonde school” aan, waarbij 
scholen worden uitgedaagd meer van water en fruit gebruik te maken, dan de suikerhoudende 
drankjes en koekjes. Ouders worden uitgedaagd kinderen gezonde tussendoortjes mee te geven. 

Interactie en de GGD trekken hierin samen op. ( www.gezondeschool.nl/voortgezet-

onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet). Verenigingen en sportparken worden uitgedaagd 
een gezonder aanbod in de sportkantine te realiseren binnen het traject De gezonde sportkantine.  
 
De eerder genoemde services kunnen ondersteuning bieden bij de trajecten die zorgen voor sociale 
veiligheid. Door met de hele vereniging of zelfs een heel sportpark afspraken te maken over de 
gedragsregels ontstaat draagkracht. Datzelfde geldt voor afspraken over alcohol, roken en drugs. 
Deze gemeenschappelijke afspraken maken dat zoveel mogelijk mensen zich bewust zijn van de 
afspraken en snappen waarom deze gemaakt zijn.    
 
Binnen Ermelo biedt de stichting Beyond Words een interventie om zaken die moeilijk bespreekbaar 
zijn, bespreekbaar te maken, door in een theater setting problematiek aan de orde te stellen. Een 
mooie kans om in te zetten bij probleemsituaties.   
 

 
  

Het streven: Overal met 

plezier, veilig, eerlijk en 

zorgeloos kunnen sporten. 
 

http://www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet
http://www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet
http://www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet
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Vaardig in bewegen 
 

In gemeente Ermelo heeft Interactie een actieve rol om op 
scholen bewegingsonderwijs te geven en verenigingen bieden 
aanbod aan om kinderen vaardig in bewegen te krijgen.  
 
Op steeds meer plaatsen in het land zijn scholen bezig met een 
visie op bewegend leren. Behalve dat leerlingen daarmee meer 
bewegen is het leerrendement (bewezen) groter! Denk aan 
een eenvoudige wiebelkruk of 
een sta-tafel in de klas of een 
leeg hinkelpad op het 
schoolplein. Dit hinkelpad 
wordt gevuld met de tafel van 
3 als de groep daarmee bezig is 
en met het alfabet als een 

groep dat op de agenda heeft staan. Al hinkelend kunnen kinderen 
op die manier de stof leren die ze anders zittend achter een tafeltje tot zich zouden moeten nemen. 
Dit zou in Ermelo ook prima kunnen! 
 
Op een aantal scholen is Interactie al bezig om via het Nijntje beweegprogramma (JOGG) de 
beweeglessen voor groepen 1 en 2 in te vullen. Bij de hogere groepen (3 t/m 8) levert interactie 
vakleerkrachten bewegingsonderwijs op 7 scholen. Ook zouden scholen meer gebruik kunnen maken 
van verenigingen die de sportlessen gedurende een aantal weken per jaar verzorgen. Behalve dat de 
kinderen in contact komen met diverse sporten en mogelijk bij een van de verenigingen aansluiten, 
worden ze ook meerzijdig opgeleid op het gebied van bewegen.  
 
Ook de minder voor de hand liggende sport- en beweegaanbieders kunnen een belangrijker rol 
spelen in dit deelakkoord. Denksporten zoals bridge of schaken leren kinderen de meeropbrengst 
van sport zoals winnen en verliezen, denken in oplossingen, focussen en samenwerken. Dansen 
voegt daar presentatievaardigheden en houding aan toe. Inmiddels heeft nagenoeg iedereen al wel 
gehoord dat de denksporten en cultuur sporten enorm goed zijn voor de ontwikkeling én het behoud 
van onze hersenen, dus laten we deze partijen vooral niet vergeten. 
 
Een doelgroep die tussen wal en schip dreigt te vallen is de puberende jeugd. Vanwege de andere 
behoeften en het drukke leven, stopt deze jeugd met sporten om daarna minimaal nog maar 
minimaal te bewegen. Voor deze jeugd kan aanbod worden gecreëerd wat past in de drukke 
schema’s en voldoet aan de behoeftes van deze jeugd. Door ze betrokken te houden in de 
sport/verenigingsomgeving wordt ook voorkomen dat deze jeugd ontspoort. Deelakkoorden vitaal, 
positief en vaardig werken in deze dus sterk samen. 

 

 

  

Het streven: Meer kinderen 

voldoen aan de beweegrichtlijn 

en de motorische vaardigheden 

nemen toe. 
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Topsport inspireert 
 

Ermelo kent redelijk wat topsport binnen de gemeente.  
De KNHS is in het buitengebied van Ermelo gevestigd en 
verzorgt daar regelmatig het WK jonge paarden naast andere 
topsportevenementen. Ermelo kent een Dansschool waar op 
wereldniveau wordt gedanst, Sparta is met 
trampolinespringen met topsport bezig en er zijn 
vechtsporters in Ermelo die op wereldniveau uitkomen.  
 
Het zou mooi zijn als deze topsport als inspiratie kan dienen 
voor de inwoners van Ermelo. Er kunnen lessen worden 
verzorgd door deze partijen op scholen of bij zorgaanbieders. 
Of de inwoners van Ermelo kunnen de evenementen van de 
KNHS bezoeken om zo gemotiveerd te raken om ook (meer) 
te gaan bewegen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het streven: Gezamenlijk doorlopend 

programma van side-events waarmee 

de maatschappelijke waarde van de 

topsport wordt vergroot. 
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Gezond opgroeien 
 

De eerste jaren van een kind zijn bepalend voor de verdere ontwikkeling, voor de 
gezondheid op volwassen leeftijd en voor de gezondheid van volgende generaties. Preventie 
heeft bij deze groep het grootste effect; immers, als de kinderen een goede start hebben, 
hebben zij daar het hele leven profijt van.  
 
Binnen dit thema zijn dit een aantal programma onderwerpen waar we ons de komende jaren 

intensiever op gaan richten en waar anderen zich bij aan kunnen sluiten. 
● Bevorderen van een gezond gewicht bij de jeugd door: 

Gezonde voeding gericht op ouders, kantines en scholen;  
JOGG – jongeren op gezond gewicht; 

Bewegen: Deelakkoord vaardig in bewegen hoort natuurlijk bij dit thema. 

● Afname gebruik genotmiddelen/versterking weerbaarheid jeugd door o.a. Anti 
rook programma’s om kinderen de kans te geven rookvrij op te groeien; 

 

Samenwerkingspartners die hierin kunnen ondersteunen: CJG, Welzijn Ermelo – 
jongerenwerk, GGD, Scholen van Ermelo, Sportkantines, Team Fit, Noc*Nsf, lokale 
middenstand 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Het streven: Alle kinderen in Ermelo 

hebben de kans om gezond op te 

groeien met gezonde voeding,  

rookvrij en met voldoende beweging. 
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Gezond ouder worden 
 
Gezond ouder worden is niet gebonden aan een leeftijd. Het thema wordt maatschappelijk 
steeds belangrijker omdat het aantal ouderen, ook in Ermelo, de komende decennia sterk 
stijgt. Ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis en willen regie blijven houden over het 
eigen leven. Tegelijkertijd worden zij geconfronteerd met problematiek als eenzaamheid en 
beperkingen in mobiliteit. Het gezond ouder worden wordt regelmatig bemoeilijkt door 
bovenmatig drankgebruik, roken, onvoldoende beweging of ongezond eten. Daar gaan we in 
Ermelo op inzetten met behulp van de volgende focus: 
 

● Sociale connecties – vermaken, verbinden en verbeteren ; 

● Voldoende passend beweegaanbod; 

● problematisch alcoholgebruik; 

● Anti rook programma’s;/rookvrije omgeving 

● Gezonde keuzes maken: gezonde voeding; 

● Op het gebied van bewegen is de verbinding binnen dit thema met voornamelijk te 

vinden in deelakkoord inclusief sporten. 

Samenwerkingspartners die hierin kunnen ondersteunen: Tactus, Welzijn Ermelo, GGD, 
Noc*Nsf, lokale middenstand, lokale sportaanbieders, lokale horeca, Zorggroep noord oost 
veluwe 
 

 
 

 

 

 

Het streven: Iedereen in Ermelo 

heeft de mogelijkheid om op een 

gezonde manier oud(er). 
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Uitgangspunt Positieve gezondheid op de thema’s 
gezond opgroeien, gezond ouder worden en  

gezonde leefomgeving 

 

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle 
aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen 
oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. 
Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun 
veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. 
 
Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de 
bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering 
dragen we bij aan het vermogen van mensen om met de 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te 
gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.  
 

De programma’s die verbonden zijn aan positieve gezondheid 
kunnen zich bijvoorbeeld richten op: 

● De samenleving bekend maken met rollen en 
mogelijkheden binnen de positieve gezondheid middels het escaperoom-spel 

● Samenwerking opstarten met lokale horeca en ouders door middel van (digitale) 
kroegentocht voor ouders 

● Werkgevers uitdagen om een vitaal bedrijf te worden (vitaalbedrijf.info) 
● Inzetten op een gedragsverandering gericht op het maken van bewuste keuzes 

over gezonde leefstijl bestaande uit gezonde voeding, roken, middelengebruik en 
bewegen 

● Sociale netwerken sterker inzetten om eenzaamheid tegen te gaan. 
Samenwerkingspartners die hierin kunnen ondersteunen: Welzijn Ermelo, lokale 
middenstand, lokale sportaanbieders, lokale horeca, Tactus verslavingspreventie, GGD, 
Zorggroep noord oost Veluwe, wijkmanagers, 1e lijnszorg (huisartsen, fysio’s, etc) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het streven: In Ermelo werken 

we samen om de inwoners een 

veerkrachtig en betekenisvol 

leven te laten leiden 
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Gezonde Leefomgeving 

De leefomgeving heeft een grote weerslag op ons gedrag en het maken van gezonde en 

duurzame keuze. De inrichting van de leefomgeving biedt kansen om bij te dragen aan een 

gezonde leefstijl. 

- Zilveren Kruis heeft met gemeenten in een samenwerkingsagenda o.a. afspraken 

gemaakt over het IJslands Model. Het IJslands model is een community-based 

preventieaanpak op middelengebruik onder jongeren. De belangrijkste 

omgevingsfactoren zijn wetenschappelijk geselecteerd om middelengebruik 

waaronder roken en problematisch alcoholgebruik te verkleinen: Deze zijn grofweg in 

vier domeinen op te delen: 

- Gezin, 

- Peergroep (vrienden en leeftijdgenoten), 

- School, 

- Vrije tijd. 

Via het preventie-deel van dit akkoord kunnen landelijke campagnes worden versterkt. 

 

Ambities en afspraken 
 

Ambities en afspraken gericht op sport en bewegen 
In Ermelo blijkt binnen het sportakkoord de meeste behoefte te zijn aan deelakkoord  

● Inclusief sporten,  

● Vitale sportaanbieders,  

● Positieve sportcultuur,  

● Vaardig in bewegen.  

Hiervoor is €20.000 beschikbaar per jaar voor 2020, 2021 en 2022. 

Voor de organisatie en verantwoording ontvangt Interactie €3.500 per jaar (voor 75 uren 

inzet). 

De overige €16.500 is inzetbaar voor de uitvoering van het sportakkoord. 

 

Hierbij zijn de acties onder te verdelen in ondersteuning en samenwerking. 

Ondersteuning 

De ondersteuning richt zich op begeleiding op het gebied van:  
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● Bestuurlijke ondersteuning – procesbegeleiding om bestuurlijke thema’s aan te 

pakken;  

● Kaderbegeleiding – trainersbegeleiding en ondersteuning zoals clubkadercoaching; 

● Ondersteuning in de uitvoering – het verzorgen aan sport en beweegmomenten aan de 

inwoners van Ermelo. Op de sportvereniging, op school of bijv in de openbare ruimte.  

 

Samenwerking 

De samenwerking moet op diverse domeinen worden opgezet. Binnen de sport is 

samenwerking opportuun, net zoals binnen sociale domein (zowel zorg als onderwijs) en het 

fysieke domein. Maar deze domeinen moeten ook met elkaar worden verbonden, 

samenwerking tussen de domeinen is zeker zo belangrijk als binnen de domeinen.    

 
Deelakkoord Jaar Acties  

1. Inclusief 

sporten 

2020 & 

2021 

(Kader)begeleiding  

  Professionele ondersteuning 

  Inventariseren behoeften van de verschillende doelgroepen 

 2022 Opnieuw inventariseren wat de behoeften zijn. 

2. Vitale 

sportaanbieders 

2020 Professionele ondersteuning bij de herstart in het nieuwe sportseizoen 

  Samenwerking opzetten tussen diverse partijen 

 2021  Bestuur ondersteuning bij toekomstbestendig maken van de 

organisaties 

  Kaderondersteuning (dmv club kader coaches) 

  Regiefunctie bij samenwerking binnen de sport 

 2022 Opnieuw inventariseren wat de behoeften zijn. 

3. Positieve 

sportcultuur 

2020 & 

2021 

Services: sociale veiligheid 

Services: gezonde sportcultuur 

Zoveel mogelijk verenigingsoverstijgend inzetten 

  Samenwerking creëren en borgen tussen partijen in sport, zorg (& 

preventie) en fysiek 

 2022 Opnieuw inventariseren wat de behoeften zijn. 

4. Vaardig in 

bewegen 

2020 & 

2021 

Professionele ondersteuning op scholen, bij zorgaanbieders en bij 

sportaanbieders 

  Opzetten visie bewegend leren bij scholen  

 2022 Opnieuw inventariseren wat de behoeften zijn. 

Gezond opgroeien 2020 & 

2021 & 

2022 

Inzetten op samenwerking gericht op: 

● Professionele ondersteuning op scholen, bij 

zorgaanbieders en bij sportaanbieders gericht op 

gezonde voeding; 

● Informeren van ouders over gezonde voeding; 

● Anti rookprogramma’s; 

● JOGG. 
Gezond ouder worden 2020 & 

2021 & 

2022 

Inzetten op samenwerking gericht op: 

● Sociale connecties – vermaken, verbinden en 
verbeteren ; 

● Voldoende passend beweegaanbod; 
● Alcohol en drugspreventie; 
● Anti rook programma’s; 
● Gezonde voeding; 
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Positieve gezondheid 

is uitgangspunt.  

Dit koppelen aan het 

Thema gezonde 

leefomgeving 

2020 & 

2021& 

2022 

Inzetten op samenwerking gericht op: 

● De samenleving bekend maken met rollen en 
mogelijkheden binnen de positieve gezondheid 
middels het escaperoom-spel 

● Samenwerking intensiveren met lokale horeca en 
ouders door middel van kroegentocht voor ouders 

● Werkgevers uitdagen om een vitaal bedrijf te worden 
(vitaalbedrijf.info) 

● Sociale netwerken sterker inzetten om eenzaamheid 
tegen te gaan. 

● Community- based preventie IJslands Model 
 

Het aanvragen van ondersteuning gericht op sport en bewegen 

Dankzij het sportakkoord zal interactie sport-, beweeg en zorginstellingen kunnen 

ondersteunen op diverse manieren. Indien u van mening bent dat uw organisatie met 

ondersteuning binnen een van de eerdergenoemde deelakkoorden geholpen kan worden, kan u 

deze ondersteuning aanvragen. 

 

Zie voor de wijze van aanvragen het proces in Bijlage 1 

Zie voor het aanvraagformulier Bijlage 2 

 

  



 

 

21 

Sport- en Preventieakkoord Ermelo 

Ine Klosters – sportformateur 

Versie 1.6 

 

Ambities en afspraken gericht op preventie 
Voor de thema’s binnen het preventie akkoord zullen we inzetten op een ketenaanpak 

overgewicht, preventie gericht op roken en problematisch alcohol gebruik.  

Hiervoor is in 2021 een budget van €24.800 beschikbaar. Dit budget zal worden ingezet om 

middels een integrale ketenaanpak projecten op te zetten. Deze thema’s worden Ermelo-breed 

opgepakt.  

De verdeling van het budget is voorlopig als volgt vastgesteld 

Coördinatie door het vitaliteitsloket      €2.500 

Bijdrage centrale ondersteuningsfunctie CJG ketenaanpak overgewicht €5.000 

Projecten gericht op preventie rondom roken     €5.000 

Projecten gericht op preventie rondom problematisch alcoholgebruik €5.000 

Project gericht op de gezonde leefstijl     €7.300 

● Het heeft de voorkeur de ondersteuningsfunctie en de coördinatie uit een ander budget 

te bekostigen. Indien dat mogelijk is, zullen de bijbehorende bedragen worden 

verdeeld over de projectcategorieën.  

● De centrale ondersteuningsfunctie krijgt tijdens tot en met 2023 de tijd om een 

structurele plaats binnen de domeinen te bemachtigen. Deze functie moet ook na de 

afloop van het preventie akkoord kunnen blijven voortbestaan.  

● De gezonde leefstijl is in Ermelo sociaal domein verdeeld over de netwerkpartners:  

○ CJG voor het gezond opgroeien,  

○ Welzijn Ermelo en Interactie samen voor het gezond ouder worden. 

 

Afhankelijk van de ontwikkelingen in de maatschappij wordt elk jaar gekeken hoe de 

verdeling zal zijn.  

 

Deelnemen aan een van de projecten kan door je aan te melden bij de coördinator van het 

vitaliteitsloket Ermelo.  
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Services en de adviseur lokale sport 
Naast het uitvoeringsbudget kunnen er services worden ingezet. Dit bestaat voornamelijk uit 
ondersteuning van de sport- en beweegaanbieders. Hierbij kan er gedacht worden aan: 

- Open Club 

- Kaderopleidingen zoals: 
o Trainen en coachen van autisme in reguliere groepen 

o Beginnerscursussen voor trainers en coaches 

o Niveau 2 opleidingen voor trainers en coaches 

o Bestuursopleidingen 

- Sociale veiligheid op de vereniging (VOG traject) 

- Gezonde sportomgeving 

- Ledenwerving 

- Vrijwilligersbeleid 
 

Deze services zijn aan te vragen bij de Adviseur Lokale Sport. In Ermelo is Jurjen Engelsman actief. U 
kunt de adviseur lokale sport ook benaderen voor: 
● Belangenbehartiging namens de gezamenlijke sport bij het proces van het lokale sportakkoord. 
● Advies over services op basis van behoeften bij sport- en beweegaanbieders. 
● Ondersteuning en borging van het proces om de lokale sport- en beweegaanbieders te 

versterken. 
 
De contactgegevens van de adviseur lokale sport in Ermelo is: 
  

 

Lokale Adviseur Sport Ermelo 

 

 

Jurjen Engelsman 

06 24 51 20 81 

Jurjen.Engelsman@geldersesportfederatie.nl 
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Interactie, het sportbedrijf van Ermelo 
Interactie Sportbedrijf Ermelo is verantwoordelijk voor het beheer, exploitatie en onderhoud 
van Sportcentrum Calluna, Wethouder Balverszaal, Triade sportcentrum en de 
voetbalvelden van DVS’33, EFC’58 en FC Horst.  Interactie heeft als uitgangspunt veilige en 
schone sportvoorzieningen te beheren. 

Daarnaast werken wij aan de hand van het tactisch plan sport en het plan van aanpak 
Jongeren op Gezond Gewicht aan de doelstellingen van het gemeentelijk sport- en 
preventiebeleid. Onze buurtsportcoaches spelen hierin, samen met o.a. scholen, 
kinderdagverblijven, instellingen en verenigingen een grote rol in. Ze organiseren wekelijkse 
activiteiten bij vele partners, organiseren o.a. de Koningsspelen, buurtsportfestijnen en de 
sportverkiezing.  
Vanuit de vraag uit het Primair Onderwijs faciliteert Interactie scholen door de betaalde 
inzet van vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs, zodat onze jongste inwoners vaardig 
worden en plezier houden in spelen, sporten en bewegen. 

Interactie stimuleert en initieert een actieve en gezonde leefstijl voor alle inwoners.   
De gemeente Ermelo is 100% aandeelhouder van Interactie. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het sportbeleid in Ermelo. De Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders en Raad van Commissarissen houden toezicht op de directie en het 
management van Interactie.  
Meer dan 40 medewerkers, van receptionistes tot het managementteam, van 
zwemonderwijzers tot de technische dienst, van marketing & communicatie tot de financiële 
administratie, van buurtsportcoaches tot bewegingsagoog, geven op professionele wijze 
uitvoering aan het beleid van Interactie Sportbedrijf Ermelo. Alle medewerkers staan garant 
om zoveel mogelijke inwoners het plezier van bewegen te laten ervaren in een veilige en 
schone omgeving. Interactie brengt je in beweging! 

De contactgegevens van Interactie zijn: 
  

 

Interactie 

 

Marjo de Groot 

06-32453540 

  Buurtsportcoaches@interactie-ermelo.nl 
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CJG 
 

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is dé plaats voor tips en advies over gezond opgroeien; 
voor ouders, maar ook voor andere partijen. Alle sport- beweeg en zorgaanbieders die met 
jonge jeugd werken lopen ook tegen uitdagingen aan. Het CJG kan ook voor hen een 
belangrijke adviserende partner zijn in de uitoefening van de rol richting de kinderen. 

Samen weten en bereiken we meer 

Bij het CJG werken jeugd- en gezinswerkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 
assistentes, logopedisten, opvoeddeskundigen en (ortho)pedagogen. Allemaal deskundige 
mensen die in een team werken om op de beste manier klaar te staan voor de opgroeiende 
jeugd in Ermelo. 
 

 

  

 

CJG 

 

Ilse Kleijer 

Telefoonnummer 0341-799909 
i.kleijer@cjgermelo.nl 

 

 

mailto:i.kleijer@cjgermelo.nl
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Sociaal Team 
 

Voor al uw vragen over hulp en ondersteuning kunt u terecht bij het Sociaal Team. U kunt 
hierbij denken aan vragen op het gebied van wonen, verzorging & verpleging, werk & 
inkomen, sociale contacten & vrije tijd en vervoer. Het Sociaal Team biedt informatie, advies 
en kortdurende ondersteuning aan alle inwoners van Ermelo vanaf 18 jaar. Samen met u 
kijken we wat uw vraag is en wat er nodig is om deze doelgroep verder te ondersteunen. 
  
Het sociaal team bestaat uit professionals uit verschillende werkvelden. Medewerkers van 
MEE, Meerinzicht, Welzijn, GGZ en de wijkverpleging zijn vertegenwoordigd. Op deze manier 
beschikt het Sociaal Team over brede kennis en is zij in staat om ondersteuning te bieden bij 
diverse vragen en problemen. 
 

  
 

Sociaal Team 

 

Mireille Heemskerk 

06 20700469 

Mireille.heemskerk@welzijnermelo.nl 

 

 

 

mailto:Mireille.heemskerk@welzijnermelo.nl
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Leefstijlloket 
 

Bij het leefstijlloket kun je terecht met al je vragen over bewegen en gezonde leefstijl. Onze 
buurtsportcoaches of bewegingsagoog gaan graag met je in gesprek. In het gesprek gaan 
jullie samen, op basis van jouw vragen en wensen, kijken naar welke beweegvorm het best 
bij jou past. De buurtsportcoaches hebben kennis van het regulier- en aangepast beweeg- en 
sportaanbod en kunnen samen met jou de eerste stap maken. Daarnaast begeleiden de 
buurtsportcoaches inwoners die bijvoorbeeld na een operatie en/of behandeling van een 
fysiotherapeut nog tips en hulp kunnen gebruiken bij het mobiel blijven in en rondom het 
huis. 
 
Onze buurtsportcoaches kunnen u adviseren op het gebied van beweegdoelen en een 
gezonde leefstijl, bijvoorbeeld over voeding, omgaan met stress of slapen. 
 

 

 

  

 

Leefstijlloket 

 

Interactie 

06-82681803 

 buursportcoaches@interactie-ermelo.nl 
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Kritische succesfactoren 
Om dit sport- en preventieakkoord te laten slagen zijn een aantal kritische succesfactoren van 
belang: 

 

Borging van het sport en preventieakkoord 
Dit sport en preventieakkoord brengt mooie kansen, maar zal niet uit zichzelf blijven leven, 
daarvoor is menskracht nodig. De borging ligt niet bij de gemeente maar bij de gemeenschap. 
Daarom is het van belang dat een partij de uitvoering van het sport en preventieakkoord bewaakt 
vanuit een gelijkwaardige netwerksamenwerking, aangezien interactie een groot gedeelte van de 
uitvoering op zich neemt, is het logisch ook de borging bij interactie te beleggen. De sport- en 
beweegaanbieders moeten weten van het sport en preventieakkoord en van de rol van interactie. 
Het is dus zaak dat er voldoende zichtbaarheid gegenereerd wordt en het sport en 
preventieakkoord levend blijft.  
 

Reservering uitvoeringsbudget 
Het uitvoeringsbudget zal met de spuk-uitkering van oktober 2020, mei 2021 en mei 2022 worden 
uitgekeerd. Voor verenigingen die onvoldoende reserve hebben om een activiteit voor te schieten 
betekent dat dat er pas na deze uitkering geacteerd kan worden. In de praktijk kan dat betekenen 
dat het uitvoeringsbudget van 2020 mogelijk niet volledig uitgenut zal zijn voor eind 2020. Dit is niet 
omdat er te weinig behoefte is aan het uitvoeringsbudget, maar doordat de regelgeving het niet 
anders mogelijk maakt. Voor het sportakkoord is het essentieel dat de gemeente het resterende 
uitvoeringsbudget daarom overhevelt naar het begrotingsjaar 2021 waarin dan meer activiteiten 
kunnen plaatsvinden.  
 

Verantwoording door gemeente 
De gemeente is verantwoordelijk gemaakt door de algemene rekenkamer om de financiële 
verantwoording van het sport en preventieakkoord op zich te nemen. Dat betekent dat de 
besteding van het uitvoeringsbudget aan de gemeente moet worden gecommuniceerd.  
 

Netwerk Ketenregie 
Vanuit de aanvragen voor de preventie-doelstellingen moet steeds worden gekeken in hoeverre dit 
al wordt aangepakt binnen de ketenaanpak. De aanpak moet aansluiten, aanvullend zijn en in 
samenwerking worden opgezet met de partners die nu al ingezet worden voor de ketenaanpak. 

·    Als de doelgroep jonger dan 18 is, is de ketenpartner CJG 
·    Als de doelgroep ouder dan 18 is, is de keten: Leefstijl Loket van Interactie  
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Het sport- en preventieakkoord Ermelo is mede tot stand gekomen 
door de inbreng van 
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Bijlage 1: Het aanvraagproces 
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Bijlage 2: Het aanvraagformulier 
 

Aanvraagformulier ondersteuning 
via het lokaal sportakkoord Ermelo 

Doel van de ondersteuning:  
Gewenste Aanpak:  

 
 

Uitgangspunten van de ondersteuning 

● Gericht op sport, bewegen en (preventieve) gezondheid binnen een van de thema’s 

● Maximaal 20 uren  

● Ondersteuning dient afgerond te zijn voor december 2022 

● Samenwerking met meerdere clubs, diverse sporten, zorg of welzijnspartijen of 

meerdere regio’s  

● Vraaggericht 

● Afspraken maken over de evaluatie  

● Commitment van de samenwerkingspartners (clubs, provinciale-/ regionale consulent) 

● Realistische doelen  
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Aanvraagprocedure 

De wens voor ondersteuning bij het versterken van de sportaanbieder kan door de 

sportaanbieder kenbaar worden gemaakt door dit formulier in te sturen aan 

buurtsportcoaches@interactie-ermelo.nl  Na het invullen van het formulier kan een (online) 

gesprek plaatsvinden tussen buurtsportcoach en de vertegenwoordiging van de aanvrager(s). 

Op grond daarvan wordt de ondersteuning wel of niet toegekend. Uiterlijk 2 weken na de 

aanvraag ontvangt de aanvrager bericht of de ondersteuning wel/niet beschikbaar kan worden 

gesteld aan de aanvrager. 

 

Algemene gegevens 

Naam aanvragende organisatie   

Naam en rol betrokken partners  

 

Contactpersoon aanvrager   

Telefoonnummer  

E-mail  

 

Huidige en gewenste situatie 

Op welk thema ligt de ondersteuningsvraag? (kruis aan wat van toepassing is) 

□ Inclusieve sport 

□ Vitale sportaanbieders  

□ Positieve sportcultuur 

□ Vaardig in bewegen   

□ Gezond opgroeien 

□ Gezond ouder worden 

□ Gezonde leefomgeving  

Beschrijf de huidige situatie van en wat u met de ondersteuning wilt bereiken (+/- 100 woorden)  
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Gewenste ondersteuning  

Welke ondersteuning zou u willen hebben? (kruis aan wat van toepassing is) 

□ Trainersbegeleiding  

□ Ondersteuning op school 

□ Bestuurdersbegeleiding 

□ Organisatieondersteuning  

□ Anders, namelijk: 

 

Hoeveel uren ondersteuning denkt u nodig te hebben? (Maximaal 20) 

Gewenste startdatum:  

Beschrijf zo concreet mogelijk wat u op termijn (bijv over 3 jaar) gaat merken aan de ondersteuning die u 

hierbij aanvraagt.  (+/- 100 woorden): 

 

 

 

 

 

Commitment 

Beschrijf in welke mate u kan borgen dat de ondersteuning goed landt binnen de organisatie:   

 

 

 

 


