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Introductie
Tijdens de Kick-off op 25 november 2019 is aangegeven dat er
nog een drietal bijeenkomsten met de sport en
beweegaanbieders in de stad georganiseerd worden. De
tweede bijeenkomst voor het lokaal sportakkoord is
gehouden op 13 januari 2020 bij c.k.c. Maassluis. Op de avond
waren 39 deelnemers van 30 verschillende sport- en
beweegaanbieders uit de stad aanwezig.
In een korte presentatie werd de opbrengst van de kick-off
bijeenkomst kort geschetst en werden vier deelnemers bereid
gevonden om samen met Gwenda en Steef de ideeën uit de
kick-off bijeenkomst nader te concretiseren.
Thema’s van deze avond waren Samenwerking/Verbinding en
Gezonde Leefstijl. In dit verslag treft u de werkwijze en de
uitkomsten op de vraagstukken samenwerking/verbinding en
gezonde leefstijl aan.

Terugblik kick off 25
november
In de terugblik werden de twee ideeën uit de kick-off van 25 november kort
toegelicht. Deze ideeën zijn:
• Het ontwikkelen van een site waar alle informatie over sport en bewegen
te vinden is: www.maassluissport.nl
• Het organiseren van een open sportroute
Het verzoek om te helpen om deze ideeën verder uit te werken werd door
vier mensen beantwoord.

Werkvormen
In 7 verschillende groepen gingen de deelnemers aan de slag met
de vraagstukken samenwerking/verbinding en gezonde leefstijl.
Voor het vraagstuk samenwerking/ verbinding werkten de groepen
aan de hand van kenmerken van bedrijven. Elke groep had een eigen
bedrijf gekozen. De uitkomsten met het werken met die
bedrijfskenmerken leverde een twaalftal ideeën op, die op de
volgende sheet zijn uitgewerkt.
Bij de gezonde leefstijl werd de tool “absurd denken” gebruikt. Hoe
gekker de ideeën, hoe beter. Na de presentatie per groep van het
meest absurde idee werd er doorgedraaid en ging een groep met het
absurde idee van een andere groep aan de slag. De bedoeling was
om het absurde idee zo concreet mogelijk te maken door de
associaties die het absurde idee oproept op te schrijven en daar een
concreet idee van te maken. Deze ideeën staan op sheet 7.
Per vraagstuk is er gestemd door het plakken van stickers bij het
beste idee. De twee beste ideeën worden verder uitgewerkt.

Ideeën

Thema:
Samenwerking/
verbinding

Hoe krijgen we
sport- en
beweegaanbieders
met elkaar in
verbinding?

1.

Maak een gezamenlijk sport en beweeg kenmerk. Plaats dit op een website en laat
per tak van sport zien wie de aanbieders zijn en wanneer de activiteiten
plaatsvinden en hoe je daar aan kunt deelnemen (geen stemmen)
2. Stimuleren samenwerking binnensportverenigingen om meer de wensen in beeld
te krijgen en hun een sterke positie naar de gemeente te laten innemen (11
stemmen)
3. Gemeente op de koffie bij de verenigingen (2 stemmen)
4. Kennis delen over aanpakken voor verenigingen om bedrijven te betrekken.
Platform voor kennisdeling optuigen (8 stemmen)
5. Kwaliteit verhogen van trainingen door uitwisseling van trainers (2 stemmen)
6. Sportclubs koppelen aan bestaande andere beweegaccommodaties, zoals
verzorgingshuizen of welzijnsruimten (16 stemmen)
7. Zet een online forum op waarop je kan sportdaten met verenigingen, webinars
aan elkaar kan tonen en aparte groepen kan maken, zoals alleen voor bestuurders
(17 stemmen)
8. Opvallen door innovaties. Clubs helpen elkaar bij opzet van verbetering en nieuwe
ideeën (4 stemmen)
9. Eenduidige bewegwijzering sport en beweegaanbieders (8 stemmen)
10. Laat sport het een goed doel zijn (geen stemmen)
11. Ontbijtsessies op de clubs (4 stemmen)
12. Vakantiesport. Bewegen bij andere verenigingen, ook door niet leden
(2 stemmen)

Ideeën

Thema:
Gezonde leefstijl

Verzin een
manier/project om
gezonde leefstijl te
promoten onder de
Maassluizers

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fruit bij de beweegaanbieders neerleggen en medewerkers van de fruit
leverancier mogen dan gratis sporten
Starterspakketten (groente en fruit voor nieuwe sporters beschikbaar stellen
Belonen van vaste leden. Zoveel jaar lid, zoveel korting
Gezonde drankjes op de club aanbieden
Verklikkers plaatsen op slechte producten (er gaat een alarm af) (1 stem)
Gezonde Pokemon GO app! Je wordt door de app alert gemaakt op gezonde
producten (13 stemmen)
Vrijwilligers krijgen acht uur vrij per week van het werk om te besteden aan
vrijwilligerswerk (geen stemmen)
Fit-bit registratie wedstrijd. Welke straat sport het meest? (1 stem)
Receptenkaarten bij verenigingen neerleggen (geen stemmen)
Voedselbank inschakelen (geen stemmen)
Gezonde maaltijden op de club aanbieden (3 stemmen)
Gezond Food-Festival. Plaatselijke ondernemers stellen aantal maal per jaar
voedsel beschikbaar (15 stemmen)
Twee uur verplicht sporten (geen stemmen)

NB: de eerste vier ideeën komen voort uit het eerste vraagstuk samenwerking/verbinding en
hebben daarom geen stemmen gekregen.

De ideeën met de meeste stemmen
Samenwerking/ verbinding
1.

Sportclubs koppelen aan bestaande andere beweegaccommodaties, zoals verzorgingshuizen of welzijnsruimten

2.

Zet een online forum op waarop je kan sportdaten met verenigingen, webinars aan elkaar kan tonen en aparte groepen
kan maken, zoals alleen voor bestuurders

Gezonde leefstijl
1.

Gezonde Pokemon GO app! Je wordt door de app alert gemaakt op gezonde producten

2.

Gezond Food-Festival. Plaatselijke ondernemers stellen aantal maal per jaar voedsel beschikbaar

Vervolg
Sportformateur werkt met aangemelde deelnemers en de
gemeente Maassluis de onderwerpen van de Kick-off
verder uit tot een plan in het Lokaal Sportakkoord. Hierop
kunnen deelnemers aan de bijeenkomsten nog feedback
geven.
Daarnaast worden door de sportformateur de vier
winnende ideeën van deze avond verder uitgewerkt en
gepresenteerd op 3 februari 2020.
Het verslag van 13 januari wordt aan alle genodigden
verzonden. Dit met daarbij het verzoek om mee te helpen
met het uitwerken van de ideeën van zowel 25 november
2020 als van 13 januari 2020.

Bedankt voor uw komst!
Het was weer een mooie bijeenkomst met veel
betrokken organisaties. Fijn dat er zoveel mensen zijn
die mee willen denken in dit proces. We zien
iedereen graag weer op 3 februari bij de 3e
bijeenkomst. Dit keer in het stadhuis met als thema’s
vrijwilligers en inclusief sporten.
Voor vragen of meehelpen met het uitwerken van de
ideeën kan contact opgenomen worden met
sportformateur Steef v/d Boom via
sportloket@maassluis.nl

