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Achtergrond en uitdaging
Het centrale doel van het sportbeleid van de gemeente Haar-
lemmermeer is het vergroten van de sportdeelname in Haar-
lemmermeer. Om niet-actieven in beweging te krijgen, is een 
intensieve en integrale aanpak nodig, die jaar op jaar verder 
wordt doorontwikkeld waardoor de effectiviteit van de inge-
zette middelen toeneemt.
Integraal werken, gericht op duurzaam sporten en bewegen, 
vereist een lange adem en veel doorzettingsvermogen. Daar-
naast leiden de ontwikkelingen in het sociaal domein tot een 
toenemende complexiteit, zowel wat betreft aantal doelgroe-
pen als de omstandigheden waarin de sport- en beweegactivi-
teiten worden ontwikkeld. Om Team Sportservice de tijd en de 
ruimte te geven om de integrale aanpak verder te ontwikkelen, 
heeft de gemeente de mogelijkheid geboden om in 2018 en 
2019 voor het eerst te werken met een meerjarige subsidie. 
Daaruit spreekt een groot vertrouwen in de visie en de werkwij-
ze van Team Sportservice Haarlemmermeer van de gemeente 
en onze partners. Dit heeft ons uitgedaagd om onze werkwijze 
verder te ontwikkelen om het gemeenschappelijke doel te 
bereiken: het verrijken van de leefwereld en leefomgeving van 
alle inwoners, door het benutten van de kracht van sport en 
bewegen.

In de hele gemeente
Het versterken van de fysieke en sociale sportinfrastructuur. 
Hierbij is het doel dat door middel van laagdrempelig en 
toegankelijk aanbod zoveel mogelijk inwoners gaan sporten 
of bewegen op een manier die bij hun voorkeuren en moge-
lijkheden past. Daarbij is het behouden en versterken van de 
in Haarlemmermeer gerealiseerde fysieke en sociale sportin-
frastructuur van groot belang. Maar de verantwoordelijkheid 
hiervoor verschuift (verder) naar de eigen kracht van inwoners, 
sportverenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties. 

In de prioritaire wijken
Aandacht voor doelgroepen die onze inzet het hardst nodig 
hebben. 
Welke aanpassingen in voorzieningen en aanbod zijn noodza-
kelijk gericht op het sociaal en fysiek activeren van kwetsbare 
groepen, het versterken van bewonersinitiatieven, het ontdek-
ken en benutten van de vrijwillige inzet en het kennen, erken-
nen en verbinden van inwoners, organisaties en vrijwilligers in 
de wijk op het gebied van sport?

De werkwijze van Team Sportservice is de afgelopen jaren 
enorm ontwikkeld. Passie en plezier staan centraal, maar de 
complexiteit van de opdracht is sterk toegenomen, mede door 
de ontwikkelingen in het sociaal domein. In deze tussenrappor-
tage wil Team Sportservice de gemeente meenemen in de wijze 
waarop Team Sportservice deze uitdagingen is aangegaan in de 
verdere ontwikkeling van de integrale aanpak in 2018. 

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 begint bij het visualiseren van de visie van Team 
Sportservice en de wijze waarop deze aansluit op de beleids-
doelen van de gemeente1 en de aanpak om het benutten van 
sport en bewegen om deze doelen te bereiken. Hoofdstuk 3 be-
schrijft hoe Team Sportservice met behulp van de feedback- en 
verbetercyclus continue het evenwicht wil bewaken tussen het 
benutten van de basisinfrastructuur, de aandacht voor inactieve 
groepen en de optimale inzet van de schaarse middelen. In 
hoofdstuk 4 worden de resultaten beschreven voor Haarlem-
mermeer brede basis, integrale wijkaanpak en de prioritaire 
wijken. Op basis van deze resultaten benoemt hoofdstuk 5 de 
conclusie en aanbevelingen waarvan Team Sportservice in 2019 
de impact (nog) verder wil vergroten. Tot slot in hoofdstuk 6 
het financiële overzicht. 

1  INLEIDING: EEN MEERJARIGE  
SUBSIDIE EN EEN INTEGRALE AANPAK

1  In het PvE heeft de gemeente per wijk, als onderdeel van het Haarlemmermeerse model, in samenspraak met gemeenschap, de belangrijkste speerpunten bepaald. Van Team 
Sportservice wordt gevraagd om te bepalen op welke wijze de kracht van sport en bewegen als instrument kan bijdragen aan het realiseren van de veranderingen en de beoogde 
effecten. Deze zijn in de prestatiesubsidie vertaald naar “sportspecifieke speerpunten”. 
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Het belang van sport en bewegen 
Passie en plezier
Centraal in het sportbeleid van de gemeente Haarlemmermeer 
staat het fysiek en sociaal in beweging brengen van alle inwo-
ners, zodat zij binnen hun eigen netwerk, en gebruikmakend 
van de algemene voorzieningen, prettig en zelfstandig kun-
nen leven en actief bijdragen aan hun directe (leef)omgeving. 
Sport en bewegen levert een grote bijdrage aan deze algemene 
ambitie. Team Sportservice en de gemeente zijn van mening 
dat sport een doel op zich moet blijven. Intrinsieke motivatie 
en voldoening uit het sporten en bewegen zelf, blijft de sleutel 
tot duurzaam beweeggedrag. Om mensen blijvend te verleiden, 
stimuleren en uit te dagen om (meer) te bewegen, is het es-
sentieel om een structureel sport- en beweegaanbod te bieden 
waarin passie en plezier de kern zijn. Daarnaast kan sport en 
bewegen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken.

De ontwikkelingen in het sociaal domein
Sinds 1 januari 2015 is een aantal taken in het sociaal domein 
van de rijksoverheid aan de gemeente overgedragen. De ge-
meente Haarlemmermeer heeft een visie ontwikkeld op deze 
nieuwe taken met een sterke focus op kwetsbare groepen in de 
vijf sportprioritaire wijken en het verder ontdekken en benutten 
van vrijwillige inzet en bewonersinitiatieven. Daarnaast is inge-
zet op het versterken van de sociale basis op het gebied van 
sport en bewegen in de gehele Haarlemmermeer. Oftewel: het 
aanwezige sportkapitaal in de gemeente; de volledige sociale 
en fysieke sportinfrastructuur. 

Sportkapitaal: een sterke basis voor maximaal maatschappelijk 
rendement
De visie van Team Sportservice is een gezonde, vitale en sociale 
samenleving waarbinnen écht iedereen de kracht van sport en 
bewegen benut. In de werkwijze van Team Sportservice wordt 
eerst bepaald in welke mate dit mogelijk is binnen de huidige 
fysieke en sociale sportinfrastructuur, het zogenaamde sportka-
pitaal. Het gaat hierbij om zowel gemeentelijke voorzieningen, 
particulier aanbod en de mogelijkheden die de openbare ruimte 
biedt. De eigen kracht van sportaanbieders en de open sociale 
netwerken staan centraal. Op basis van de kracht van de wijk en 
een gemeenschappelijke analyse wordt bepaald welke onder-
werpen belangrijk zijn in de leefwereld van inwoners. Met de 
basisinfrastructuur als vertrekpunt wordt vervolgens bepaald 
waar Team Sportservice, de gemeente en andere organisaties 
nog een (extra of aangepaste) bijdrage kunnen leveren in het 
sociaal domein.

2   WERKWIJZE: ‘DOEN WE HET GOED?’ 
EN ‘DOEN WE HET GOEDE?’

1
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Samen op weg naar een vitale, sociale, gezonde samenleving

PRIORITAIRE WIJKEN: INTEGRALE WIJKAANPAK
Meer voor Elkaar in de Buurt
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HAARLEMMERMEER BREDE BASIS
 Fysiek en sociaal in beweging krijgen en houden van álle inwoners, met een speciaal accent op 

groepen die nu nog niet/weinig bewegen en doelgroepen die kwetsbaar zijn.

Maatschappelijke 
organisaties

Sportaanbieders Scholen Beweegruimte 
Dit is geen focuspunt 

voor Sportservice

Het sport- en beweegbeleid van de gemeente Haarlemmermeer met als doel het vergroten 
van het plezier in sport en bewegen en het benutten van de kracht in het sociaal domein.
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Graan voor Visch Zwanenburg Overbos Getsewoud Rijsenhout

Figuur 1: Grafische weergave werkwijze Team Sportservice Haarlemmermeer

Hieronder in figuur 1 is weergegeven hoe, met het sportbeleid 
als uitgangspunt, de werkwijze van Team Sportservice gericht 
is op het versterken van de Haarlemmermeer brede basis (de 
donkergroene vlakken waarmee het aanwezige sportkapitaal 
zichtbaar wordt gemaakt). Doel is dat het maatschappelijke 
rendement optimaal is in de sport-prioritaire wijken (lichtgroene 
vlakken), gegeven het gezamenlijk streven naar een gezonde, 
vitale, sociale samenleving. 

Figuur 1 is gebaseerd op de visie van Team Sportservice, die is 
samengevat in het sportkapitaalmodel, en op de opdracht van 
de gemeente Haarlemmermeer vanuit het sport- en beweeg-
beleid en het verandertraject ‘Op weg naar een stevige sociale 
basis’. De uitdaging is om de gerealiseerde basis te behouden 
en te versterken en sport en bewegen te benutten op tal van 

andere terreinen van het maatschappelijke leven. Dit met als 
resultaat dat de leefwereld van bewoners verrijkt wordt en de 
professionals hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Op elk 
thema, van sportstimulering tot maatschappelijke thema’s als 
eenzaamheid bij ouderen, beweegachterstand bij volwassenen 
en het sociaal en fysiek functioneren van kinderen en jongeren, 
bepalen de professionals van Team Sportservice de beste 
werkwijze. Het gaat daarbij altijd om het zó inzetten van de 
kracht van sport en bewegen, dat het sportkapitaal optimaal 
benut wordt om het gemeentelijke speerpunt of beleidsdoel 
te bereiken. Het gaat daarbij om de mix van een geschikte en 
uitdagende activiteit, inspirerende en gedoseerde begeleiding 
en passende condities. In 2018 is dit omschreven als de ABC 
formule die onze werkwijze karakteriseert, zie ook hoofdstuk 3.
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Inleiding: Meer voor Elkaar  
Een meerjarige subsidieaanvraag heeft consequenties voor 
het bepalen van activiteiten en prestaties en het inrichten van 
het proces. Het is niet mogelijk om vooraf heel concreet de 
activiteiten te bepalen zoals dat in eerdere jaren vaak het geval 
was. Dit betekent dat, geheel in lijn met het Haarlemmermeers 
model, tijdens het proces en in samenspraak met relevante 
partners, wordt bepaald met welke concrete acties de kracht 
van sport en bewegen wordt ingezet om de genoemde effecten 
te bereiken. Het introduceren van de periodieke feedback- en 
verbetercyclus biedt de mogelijkheid om periodiek te bespre-
ken ‘doen we het goede?’ en ‘doen we het goed?’. Dit gesprek 
is de basis voor het bijstellen van de uitvoering in de volgende 
cyclus. 
 
Leefwereld van inwoners en positieve gezondheid
Het doel van Team Sportservice is het verrijken van de leef-
wereld en de leefomgeving door het benutten van de kracht 
van sport en bewegen. Team Sportservice wil eerst een goede 
aanpak ontwikkelen en vervolgens iets kunnen zeggen over de 
daadwerkelijke bijdrage aan het leven van onze deelnemers. 
Daarbij laat Team Sportservice zich inspireren door het nieuwe 
concept ‘positieve gezondheid’. Dit wordt omschreven als het 
vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in 
het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van 
het leven (Stichting Institute for Positive Health, 2017). Ge-
zondheid wordt hierbij breed en positief opgevat. De focus ligt 

minder op de aanwezigheid van ziekten en aandoeningen, maar 
meer op de mogelijkheden die mensen hebben om met ziekten, 
beperkingen en tegenslagen om te gaan (kamerbrief landelijke 
nota gezondheidsbeleid 2016-2019, VWS, 2015). In het concept 
‘positieve gezondheid’ wordt gezondheid niet alleen als een 
doel op zich gezien, maar ook als een middel om andere doelen 
te kunnen bereiken, zoals ‘meer regie op het eigen leven’, ‘mee 
kunnen doen in de maatschappij’ en ‘het gebruik maken van 
sociale netwerken’. De zes pijlers van positieve gezondheid zijn:
• Lichaamsfuncties – ik voel me gezond en fit
• Mentaal welbevinden – ik voel me vrolijk
• Zingeving – ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
• Kwaliteit van leven – ik geniet van mijn leven
• Meedoen – ik heb goed contact met andere mensen
• Dagelijks leven – ik kan goed voor mezelf zorgen

3  INZICHT IN RESULTATEN: 
FEEDBACK- EN VERBETER ABC 

2
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Twee sporen van de feedback- en verbetercyclus
De opzet van de feedback- en verbetercyclus bestaat uit twee 
sporen:
1.   Het proces waarbij medewerkers op basis van een speerpunt 

een plan van aanpak opstellen en dit elk half jaar aanscherpen 
in een verbeterplan. Dit spoor moet medewerkers helpen hun 
werk in de uitvoering te verbeteren.

2.  Het proces waarbij op een systematische wijze en op de-
zelfde dimensies informatie verzameld wordt om de bijdrage 
van onze werkwijze aan beleidsdoelen in kaart te brengen.

  Dit spoor moet ons helpen om de subsidie te verantwoorden 
en te analyseren wat de ervaren effectiviteit is van onze werk-
wijze als het gaat om het benutten van sport en bewegen 
binnen de samenleving in het algemeen en het sociaal domein 
in het bijzonder.

Het eerste kwartaal van het uitvoeren van de tweejarige sub-
sidieaanvraag legt de basis voor beide sporen. Hierbij staat 
centraal het ontwikkelen van een model voor de kwalitatieve 
analyse van onze werkwijze en de mate waarin dit, naar de 
mening van betrokkenen, deelnemers en stakeholders bijdraagt 
aan de speerpunten. 

De speerpunten die zijn geselecteerd als basis voor de aanpak 
van Team Sportservice in de periode 2018-2019, zijn bepaald 
aan de hand van signalen uit de wijk. Ook het ‘Plan van aanpak’ 
is door de professionals van Team Sportservice binnen deze 
context ontwikkeld. Uiteindelijk wordt ook gezamenlijk bepaald 
of de resultaten naar wens zijn; wat positief is, wat verbeterpun-
ten zijn en welke aanpassingen wenselijk of noodzakelijk zijn. 
Dat is de essentie van de nieuwe feedback- en verbetercyclus 
die Team Sportservice heeft ingezet. Op basis van deze analyse 
(van verschillen in sportdeelname) kan een aanpak worden ge-
kozen die inspeelt op de motieven van inwoners en die eventu-
ele belemmeringen wegneemt.

Kracht van sport en bewegen benutten 
Om inzicht te krijgen in de mate waarin de kracht van sport en 
bewegen naar de mening van inwoners en belanghebbenden 
daadwerkelijk bijdraagt aan het verrijken van de leefwereld en 
leefomgeving van inwoners, is het van belang om de belang-
rijkste dimensies te bepalen van zowel de werkwijze van Team 
Sportservice als de speerpunten die de gemeente en de ge-
meenschap (verenigd in Meer voor Elkaar) hebben bepaald. De 
uitdaging is dat deze elementen algemeen geldig zijn zodat zij 
kunnen worden toegepast op alle activiteiten en werkzaamhe-
den van Team Sportservice.
Binnen de eerste fase van de feedback- en verbetercyclus is op 
basis van 25 interviews met sportprofessionals een globaal mo-
del gevormd met de belangrijkste dimensies die de werkwijze 
van Team Sportservice kenmerkt. Het model is in figuur 2 kort 
samengevat.

Vervolgens is informatie verzameld vanuit verschillende per-
spectieven, van deelnemers en stakeholders als de professionals 
van Team Sportservice. Het doel is om inzicht te krijgen in de 
factoren en de werkwijze van Team Sportservice die bijdragen 
aan de behaalde resultaten op de benoemde speerpunten. Uit 
de ervaringen in 2018 blijkt dat onze werkwijze (door de goede 
mix van werkzame elementen binnen de activiteit, de bege-
leiding en de condities – het eerder genoemde ABC), direct 
bijdraagt aan het verbeteren van lichaamsfuncties, het aantal 
sociale contacten en het dagelijks functioneren van deelnemers. 
Ook op de andere pijlers van positieve gezondheid zien wij 
veranderingen. Deze zijn echter vaak een indirect gevolg van de 
deelname aan sport- en beweegactiviteiten. 

Hoofdstuk 4 vat de belangrijkste resultaten over 2018 samen.

Figuur 2 Interventiedenken: het aanpassen van de werkwijze van Team Sportservice gegeven de speerpunten

Dimensies speerpunten  Dimensies werkwijze

Leefwereld/positieve gezondheid Activiteit

Leefomgeving Begeleiding

Structuur (Meer voor Elkaar) Condities
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4 WAT HEBBEN WE BEREIKT? 

3
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HAARLEMMERMEER BREDE BASIS

  adviesgesprekken

 beweegspreekuurlocaties

 zorgmomenten met 3.333 deelnemers

 medewerkers volgden MRT-cursus

 aanvragen voor sport- en speluitleen

 deelnemers aan onze sportactiviteiten tijdens de SportFair

 

 adviesgesprekken

 aanvragen voor Jeugdfonds Sport & Cultuur

  adviesgesprekken 

  samenwerkingen met kern- en groeisportenverenigingen

 

  samenwerkingen met verenigingen

 

  clusterbijeenkomsten georganiseerd voor tennis en voetbal

 

  beweegmomenten voor de JeugdSportPas met 236 deelnemers

103
3 

9
94

250

25
527

4
3 

5
972

Toegankelijk en laagdrempelig sportaanbod

Maatschappelijke organisaties

Sportaanbieders

Scholen

  adviesgesprekken

 samenwerkingen met scholen

 

 bijeenkomsten/studiedagen georganiseerd voor (vak)leerkrachten

 bijeenkomsten georganiseerd voor leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs Haarlemmermeer

 stagiaries van 5 scholen deden werkervaring op bij Team Sportservice

 beweegmomenten voor de JeugdSportPas met 14.413 deelnemers

19
5
9
2

578

443

46

13
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PRIORITAIRE WIJKEN: INTEGRALE WIJKAANPAK

Speerpunt loketfunctie

  adviesgesprekken met inwoners

 beweegspreekuurlocaties

192
4

Speerpunt kracht van de wijk

  inzet vrijwilligers

 bewonersinitiatieven

 verduurzaming

29
12
5

Speerpunt samenwerkingen

  maatschappelijke organisaties

 verenigingen

 scholen

19
10
16

Van 18 naar 37 jeugdleden dankzij JeugdSportPas
De JeugdSportPas (JSP) is de manier voor Haarlemmermeerders om op een laagdrempelige en betaalbare manier kennis te 
maken met verschillend sportaanbod en de sportaanbieders. Sportschool Hartkamp Sports and Wellness in Nieuw-Vennep 
vindt het een prachtig initiatief: “Dankzij de JSP zijn we in vijf maanden van 18 naar 37 jeugdleden gegaan. Alle kinderen die bij 
ons kwamen via de JSP zijn lid geworden. En nog mooier: zelfs een vader, broertje en vriendjes gingen mee in het  
enthousiasme en beoefenen nu ook Krav Maga bij ons”, zegt docent Ronald Swint bevlogen. “We horen dat ouders ontzettend 
blij zijn dat hun zoekende kind met de JSP zo een sport kan ontdekken.” Zie foto 5, pagina 21.
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Tops

Activiteiten die qua inhoud en in-

tensiteit aansluiten bij de behoefte 

van de doelgroep. Open karakter 

van de activiteiten waardoor het 

niet erg is als je een les niet kan, het 

sporten moet passen binnen het 

drukke schema.

 

 Professionele begeleiding die de doel-

groep weet te motiveren, te boeien en  

 te binden.

 

 Samenwerking met partners in de wijk.

.Verbeterpunten/acties

• Signaleren en doorverwijzen.

•  Aanbod creëren dat past binnen  

‘spitsuur van het leven’.

•    Versterken netwerk met maatschappelijke 

 organisaties.

• Versterken oudersbetrokkkenheid.

•  Samenwerking met organisaties in de wijk.

Speerpunt volwassenen

GETSEWOUD

Speerpunt sleutelkinderen

Tops

  Er zijn veel kinderen in de wijk, 

door de activiteiten naar de kinde-

ren toe te brengen zijn er steeds 

meer kinderen die meedoen. Ook 

worden er aansluitend aan schooltijd 

sportactiviteit georganiseerd voor 

kwetsbare kinderen.

  De vaste groep kinderen heeft echt 

een binding met de lesgever. Ze 

vinden de lessen leuk en komen elke 

week weer.

 Samenwerking met partners in de wijk.

Verbeterpunten/acties

•   Signaleren en doorverwijzen  
door partners in de wijk.

• Versterken van het netwerk. 

B 

A

C

B 

A

C

 

 beweegmomenten met 6.732 deelnemers

 

 beweegmomenten met 830 deelnemers121

Tieners assisteren bij gratis instuif in Overbos
In het kader van Jongeren Op Gezond Gewicht organiseert de buurtsportcoach wekelijks drie gratis beweegmomenten voor 
kinderen van zes tot en met twaalf jaar in in de wijk Overbos, Hoofddorp. Dit is een groot succes waarbij de kinderen uit de 
wijk veel sport- en beweegplezier beleven. In 2018 gaven de 13-jarige Jelmer en Rune aan dat zij de sportinstuif ontzettend 
gaan missen, dat heeft er in geresulteerd dat Jelmer, Rune en hun vriendin Cassandra voortaan docent Diane assisteren bij de 
sportinstuif. Zo hebben ze al geleerd een les voor te bereiden en een warming-up te geven. 

356
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GRAAN VOOR VISCH

Speerpunt beweegniveau kinderen 

Tops

Er worden dagelijks veel verschil-

lende activiteiten aangeboden die 

aansluiten bij de mogelijkheden en 

behoeften van de doelgroep. 

 Professionele begeleiding die de 

doelgroep weet te motiveren en 

te binden.

  Goede samenwerking met partners in 

de wijk.

Verbeterpunten/acties

•  Signaleren en doorverwijzen  

door (vak)leerkrachten

•  Versterken van het netwerk door aanwezigheid 

van andere professionals bij onze activiteiten

B 

A

C

Speerpunt betrokkenheid 

Tops

Uitbreiden activiteitenaanbod 

voor jong en oud waarin ze samen 

bewegen en elkaar beter leren 

kennen.

 Vast gezicht in de wijk waardoor 

het vertrouwen en de betrokken-

heid groeit.

  Samenwerking met partners waardoor 

er meer betrokkenheid ontstaat tus-

sen de vele nationaliteiten in de wijk.

Verbeterpunten/acties

•  Ouderbetrokkenheid versterken

•  Voorlichtingsmomenten organiseren

B 

A

C

Sportland brengt sport naar de school en leerlingen
Team Sportservice Haarlemmermeer organiseerde voor zeven basisscholen sportdag Sportland. Hiermee werd de sport naar 
de school en leerlingen gebracht. Ruim 1.600 kinderen en hun docenten ervaarden gratis het plezier en het nut van sport en 
bewegen. Sportland is bedacht voor en door kinderen: tijdens de ‘Dag van de Kinderraad’ stemden leerlingen van verschillende 
scholen voor deze sportdag. Zie foto 1, pagina 4.

 

 beweegmomenten met 4.600 deelnemers139

 

 beweegmomenten met 533 deelnemers

 voorlichtingsmomenten met 27 deelnemers

57
2
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OVERBOS

Speerpunt betrokkenheid 

Tops

  Sterk is de netwerk-

 benadering,  dit betreft de 

 focus op verduurzamen voor de  

 start van een activiteit.

 Het is een structurele benadering 

die nu vruchten afwerpt met 

maar liefst acht verduurzaamde  

activiteiten

  Nagenoeg alle deelnemers vinden de 

activiteiten leuk, (ze doen met plezier 

mee), gezellig (ze waarderen de 

  sociale aspecten) en ervaren een 

structurele vooruitgang in conditie en 

fysieke mogelijkheden die ook helpt bij 

het dagelijks functioneren.

 

Verbeterpunten/acties

•  Concretiseren netwerkbenadering met andere 

organisaties op gemeentelijk niveau.

•  De verschillende fases van verduurzaming 

 concreet maken.

•  Doorontwikkelen van succesvolle concepten 

zoals Erbij Horen.B 

A

C

 

 beweegmomenten met 1.769 deelnemers121

Speerpunt JOGG 
 

 beweegmomenten met 1.738 deelnemers90

Tops

  Er komen echt kwetsbare kinderen 

(ze bewegen minder en hebben 

minder financiële middelen).

  

  Inzet op bewustwording van  

gezonde leefstijl, gericht op be-

hoeften van de groep, ze hebben 

een binding met ons.  

Komt ook door  contacten met de 

 ouders. MRT is succesvol dankzij  

 het doorverwijzen vanuit de school.

 Het resultaat in de wijk is zichtbaar  

  aan de hand van gegevens, die ook 

helpen bij het dagelijks functione-

ren.

Verbeterpunten/acties

•  Het uitdragen van de JOGG-boodschap vraagt 

veel overtuigingskracht, gesprekstechniek, flexi-

biliteit en inlevings- en doorzettingsvermogen 

van betrokken professionals. Die hebben daar, 

organisatiebreed, input en ondersteuning bij 

nodig.

•  Een structureel verbeterpunt is dat de scholen 

geen lid zijn van het JOGG-netwerk.

•  Uitwisseling van ervaringen en best practises 

tussen wijken in de Haarlemmermeer en daar-

buiten is een grote wens.

B 

A

C
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Speerpunt mensen met psychische klachten (en ouderen)

Tops

    Open karakter, sociale component,

varatie in activiteit en niveau. 

Werkwijze is nieuw (de openheid) 

dit vasthouden en uitbouwen.

De manier waarop wij aan deze

activiteit werken maakt gebruik 

van ieders rol .

  Effect op meedoen staat centraal, 

daarnaast ook het bewegen in een 

evenwichtig samengestelde groep.

  Gaat beter door meer contact.

Verbeterpunten/acties

•  Aanpak van activiteit, begeleiding en condities 

zodat de bijdrage aan positieve gezondheid zo 

groot mogelijk is. Dat doen we nu intuïtief, kan 

gestructureerd door intervisie/cursussen.

•  Netwerkbenadering en het samenspel tussen or-

ganisaties: andere organisaties betrekken bij de 

opzet en uitwerking van de werkwijze vergroot 

draagvlak.

•  De werving en het bewaken van het evenwicht 

in de groep.

B 

A

C

 

 beweegmomenten met 1.361 deelnemers178

Unieke samenwerking Hoofddorpse tennisverenigingen 
In samenwerking met Team Sportservice Haarlemmermeer tekenden de Hoofddorpse tennisverenigingen TC Arnolduspark, TV 

Hoofddorp en TV in den Boogaerd een uniek samenwerkingsconvenant. Het doel: samen meer inwoners uit de Haarlemmer-

meer met plezier beter leren tennissen. Ze omarmen een intensievere samenwerking met elkaar en krijgen daarbij ondersteu-

ning van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). “Het belangrijkste is om zoveel mogelijk inwoners met plezier 

te laten tennissen. Het is mooi dat bestaande verenigingen dit voor elkaar krijgen. Zij kennen de regio, de doelgroep en hebben 

de expertise in huis”, zegt coördinator Danny Pieterse van Team Sportservice Haarlemmermeer. De drie verenigingen organise-

ren aan het begin van het sportseizoen gezamenlijke open dagen en een uitwisselingstoernooi voor jeugdleden, laten scholie-

ren kennis maken met tennis tijdens een schoolsporttoernooi en als laatste kunnen tennissers uit de regio deelnemen aan het 

toernooi Hoofddorp Masters. Zie foto 2, pagina 6
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RIJSENHOUT

Speerpunt kinderen met overgewicht

Tops

  Er worden dagelijks verschillende 

activiteiten aangeboden op ver-

schillende momenten van de dag. 

Het aanbod is toegankelijk voor 

iedereen. Naast bevordering van 

de gezonde leefstijl wordt er bij de 

activiteiten ook aandacht besteed 

aan fair play.

  De vaste groep kinderen heeft echt een 

binding met de lesgever. Ze vinden de 

lessen leuk en komen elke week weer, de 

vaste groep kinderen groeit nog steeds.

  Goede samenwerking met beide scholen 

waardoor gezamenlijk aanbod voor alle 

kinderen in de wijk mogelijk is.

Verbeterpunten/acties

• Signaleren en doorverwijzen door 
 vakleerkrachten LO.
•   Onderzoeken start zorgles in Rijsenhout.
•  Verduurzaming van activiteiten en 
 samenwerking.

B 

A

C

3

Speerpunt ouderen

Tops

Aanbod van verschillende activitei-

ten in de week waarbij de doelgroep 

op hun eigen niveau kan meedoen. 

Veel ouderen doen mee aan meer-

dere activiteiten waardoor de sociale 

contacten en de gezondheid bij de 

doelgroep wordt vergroot.

   Professionele begeleiding die goed kijkt 

naar de mogelijkheden van de doel-

groep. Deelnemers doen met plezier 

mee en ervaren vooruitgang in dagelijks 

functioneren. 

 Goede samenwerking met partners.

  Overleg met verschillende partijen zoals 

de fysiotherapiepraktijk en huisartsen 

in het dorp om de doelgroep goed in 

beeld te hebben en houden.

Verbeterpunten/acties

•  Verduurzaming aanbod.

•  Versterken van het netwerk en  

samenwerking in de wijk.

B 

A

C

  beweegmomenten met 1.588 deelnemers 118

  beweegmomenten met 1.589 deelnemers

 schooltrajecten gezonde leefstijl met 404 deelnemers

258
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ZWANENBURG

Speerpunt ouderen

Tops

Iedereen kan meedoen onafhankelijk 

van het beweegniveau.

Binding met de doelgroep.

Goede samenwerking met verschil-

lende partners waardoor de be-

weeggroepen intact blijven.

Verbeterpunten/acties

•  Werving via netwerk.

•  Differentiëren binnen de doelgroep ouderen.

B 

A

C

Speerpunt JOGG

Tops

De kwetsbare kinderen nemen deel 

aan de activiteiten.

Binnen alle activiteiten is gezonde 

leefstijl geïntegreerd in onze werk 

wijze.

  Gesponsorde gezonde producten van 

samenwerkingspartners Meer voor 

Elkaar.

Verbeterpunten/acties

•  Werkwijze gezonde leefstijl integrereren in 

beleid bij alle organisaties.

• Verduurzaming van de activiteiten.

•  Vergroten ouderbetrokkenheid.B 

A

C

 

 beweegmomenten met 825 deelnemers40

 

 beweegmomenten met 358 deelnemers17
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In de voorgaande hoofdstukken is de werkwijze van Team 
Sportservice benoemd en zijn een aantal resultaten gepresen-
teerd op de twee hoofdthema’s ‘Haarlemmermeer brede basis’ 
en de ‘prioritaire wijken’.
Met de feedback- en verbetercyclus is een systematiek ontwik-
keld waarmee de ervaren effectiviteit van de werkwijze in kaart 
kan worden gebracht. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 
conclusies gepresenteerd. Het gaat om algemene observaties 
naar aanleiding van de feedback op de uitvoering in 2018 en 
reflectie op de verbeterpunten voor 2019.

Eerst worden de meningen van deelnemers aan de activiteiten 
voor ouderen in Overbos gepresenteerd. Vervolgens worden 
positieve ervaringen en verbeterpunten genoemd vanuit de 
grootschalige inventarisatie onder de buurtsportcoaches, die 
ingaat op de vraag of zij tevreden zijn over de behaalde resulta-
ten in 2018. Tot slot wordt vooruitgekeken naar de plannen voor 
2019, waar ook de uitdagingen worden benoemd die samenhan-
gen met de Sportvisie 2035 van de gemeente.

Ervaringen van deelnemers over het effect van de deelname 
aan activiteiten.
Naast de interviews met de buurtsportcoaches is er ook een 
onderzoek uitgevoerd onder de deelnemers aan activiteiten 
gericht op het speerpunt ouderen in Overbos. 
Uit de interviews komt naar voren dat alle respondenten de  
activiteit leuk, prettig, geweldig, maar soms ook zelfs fantas-
tisch of perfect vinden. Alle aspecten van de activiteit worden 
hoog gewaardeerd. De basiselementen van de activiteit worden 
erg hoog gewaardeerd, zie tabel 1, pagina 18

Ook vinden de respondenten dat de activiteit bijdraagt aan het 
verbeteren van lichamelijk, dagelijks en sociaal functioneren. 
De beweegoefeningen bijvoorbeeld zijn heel nuttig, maar het 
belang ervan (voor bijvoorbeeld het dagelijks functioneren) 
kan beter benadrukt worden. Hoewel de intensiteit zo goed 
mogelijk wordt aangepast aan ieders niveau, is dit soms nog te 
zwaar en soms niet uitdagend genoeg. Hetzelfde geldt voor de 
tijdsduur, zie tabel 2, pagina 18

Zijn we tevreden?
Belangrijk onderdeel van de feedback- en verbetercyclus is het 
voeren van gesprekken met de professionals over de vraag of 
zij tevreden zijn met de resultaten, wat daarbij bevorderende 
en belemmerende factoren zijn en wat de positieve- en verbe-
terpunten zijn. Uit de analyse van de werkwijze van de buurt-
sportcoaches is naar voren gekomen dat Team Sportservice de 
leefwereld van inwoners daadwerkelijk kan verrijken, met name 
wat betreft het verbeteren van lichaamsfuncties, het meedoen 
in de samenleving en het dagelijks functioneren. Team Sportser-
vice komt echter niet achter de voordeur. Wij zetten de kracht 

5 ALGEMENE BEVINDINGEN

Ervaren effectiviteit van werkwijze op het 
dagelijks functioneren:  
“Ik denk gewoon dat het heel veel invloed 
heeft gehad, het wandelen. In huis en met 
boodschappen doen merk ik het ook.”

4
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van sport en bewegen in om de leefwereld te verrijken door te 
streven naar geschikt aanbod voor iedereen en open sociale 
netwerken. 

Positieve punten in de werkwijze 
In veel gevallen zijn deelnemers niet alleen positief over de 
activiteiten zelf, maar ervaren zij ook een effect in het dagelijks 
leven doordat zij beter bewegen en meer mensen kennen. Het 
begrip positieve gezondheid helpt Team Sportservice om deze 
bijdrage aan de leefwereld te concretiseren.

Ook dragen de activiteiten écht bij aan het verrijken van de 
leefomgeving door meer aanbod voor iedereen en meer open 
sociale netwerken. In een aantal wijken heeft dit ook invloed 
op het klimaat in de wijk. In de JOGG-wijken blijkt dat er meer 
draagvlak is voor de boodschap (water drinken, gezonde voe-
ding, meer bewegen) waardoor er meer scholen, ouders en kin-
deren actief meedoen. Bij de speerpunten gericht op ouderen 
ervaren wij dat bewegen steeds vanzelfsprekender wordt, ook 
als inwoners een gezondheidsbeperking ervaren. Bij het sociaal 
en fysiek functioneren van kinderen en jongeren zien wij een 
verbetering van het pedagogische klimaat. 

Een belangrijke succesfactor is de bereidheid en de capaciteit 
van de professionals om te kunnen switchen tussen verschil-
lende rollen, van inspirator via stimulator, initiator, ondersteuner, 
tot uitvoerder. Essentieel is het doel om activiteiten te organi-
seren voor minder actieve inwoners, maar deze vaak niet zelf 
uit te voeren. De keuze voor een bepaalde rol is afhankelijk van 
lange termijn doelen en de mate waarin een activiteit in de wijk, 
bij een partner of een sportvereniging geborgd kan worden. 

Dit verduurzamen is overal een belangrijk thema, maar dat gaat 
in sommige wijken sneller en beter dan in andere wijken. De 
samenwerking op wijkniveau is daarbij een belangrijke succes-
factor. Dit gaat steeds beter! We kennen de collega’s uit andere 
sectoren van het sociaal domein. Het denken vanuit pijlers van 
positieve gezondheid wordt steeds meer toegepast. Het helpt 
om echt te denken vanuit de ‘inwoner centraal’ en te bepalen 
op welke wijze de kracht van sport en bewegen kan worden 

benut. Tegelijkertijd is het verbeteren van de samenwerking 
cruciaal om de impact te vergroten.

Verbeterpunten in de werkwijze
Een centraal thema in de ervaringen in 2018 is signaleren en 
doorverwijzen vanuit andere sectoren van het sociaal domein 
veel beter kan. Team Sportservice heeft effect op het leven van 
mensen, maar doet dit door in de leefomgeving mogelijkheden 
te creëren tot bewegen. Wij komen niet achter de voordeur. Sa-
menwerking met organisaties en bewoners (sleutelfiguren) die 
mensen kunnen vinden, binden en begeleiden is cruciaal om de 
impact te vergroten. Deze impact bereiken wij als de samenwer-
king concreter wordt en explicieter gericht is op het doorverwij-
zen, dit geldt zowel voor zorg en welzijn, als scholen.

Team Sportservice richt zich op vele verschillende levensfases, 
in veel verschillende wijken met verschillende speerpunten. 
Dit betekent dat er een continu leerproces is. Dat vereist het 
continue uitwisselen van verbeterpunten ten aanzien de vaak 
nieuwe en vernieuwende werkwijze. Daarbij worden ook kansen 
genoemd om bepaalde (succes) formules uit te werken voor 
andere doelgroepen of in andere wijken. 

Bijdrage van de activiteit aan verrijken 
van de leefomgeving: 
“Wij hebben een kanteling gezien, in deze 
multiculturele wijk, door de activiteiten 
in de wijk is de betrokkenheid en het 
meedoen in de wijk verbeterd. Vroeger 
was het tegenover elkaar, nu is het sa-
men. Iedereen komt kijken bij de activiteit 
(moeders met kinderwagens, vaders). Het 
sociale klimaat is verbeterd. Dat is een 
prachtig resultaat.”

Waardering van de respondenten

Aspecten LAAG  HOOG

Plezier Top

Sfeer Hele leuke groep

Inhoud Lekker actief bezig

Variatie Heel afwisselend

Beweegoefeningen Nuttig

Intensiteit Naar vermogen

Tijdsduur Gemiddeld goed

Tabel 1 Waardering van de activiteit naar de mening van deelnemers

 

Bijdrage van activiteit aan domeinen ‘positieve gezondheid’

Domein LAAG  HOOG

Lichamelijk functioneren Variatie, inhoud

Dagelijks functioneren Beweegoefeningen Intensiteit, tijdsduur

Sociaal functioneren Sfeer, plezier

Tabel 2 De bijdrage van deelname aan de activiteit aan de leefwereld van de inwoners
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Verduurzamen is belangrijk, maar er zijn soms verschillende 
inzichten, bijvoorbeeld ten aanzien van de criteria en de onder-
steuning (onder welke condities kan een activiteit zelfstandig 
voortbestaan en welke rol kan Team Sportservice blijven spelen 
op de lange termijn). De eerste verbeterstap is het volgen van 
alle (verduurzaamde) activiteiten gedurende langere tijd. 

Mede door de schaalvergroting is het noodzakelijk om voor 
de gehele Haarlemmermeer, inclusief de nieuwe kernen, het 
aanbod en de vraag naar sport en bewegen in kaart te brengen. 
Het gaat daarbij om zowel de spreiding van de sportaanbieders, 
als om de factoren die samenhangen met sportdeelname en 
de mate van kwetsbaarheid. Op basis van deze analyse kunnen 
gericht keuzes worden gemaakt voor een geschikte aanpak 
gebaseerd op de motieven en belemmeringen van inwoners.

Vervolg 2019: naar een maximale impact
2018 was een zeer leerzaam jaar met veel nieuwe inzichten. 
De werkwijze van Team Sportservice heeft zich verder ontwik-
keld, waarbij we nog beter in staat zijn om de kracht van sport 
en bewegen te benutten om de leefwereld en leefomgeving 
van – met name – kwetsbare inwoners te verrijken. Tegelijkertijd 
is gebleken dat we dat niet alleen kunnen. Samenwerking met 
maatschappelijke partners is de beste methode om deelnemers 
te vinden en te binden. Daarnaast blijft het van belang om aan 
te sluiten bij de sportverenigingen en het zelforganiserend ver-
mogen van bewoners.

De feedback- en verbetercyclus heeft zijn waarde bewezen 
waar het gaat om het verzamelen van kwalitatieve informatie 
over de werkwijze van Team Sportservice en de mate waarin dit 
bijdraagt aan de beoogde speerpunten. Het geeft inzicht in de 
bevorderende en belemmerende factoren om daadwerkelijk ons 
doel – nieuw aanbod naar behoefte van nieuwe doelgroepen en 
open sociale netwerken – te realiseren. 

Een heel sterk punt in de werkwijze is het ‘interventiedenken’; 
onze professionals zijn in staat om, ongeacht hun sportieve 
achtergrond, een aanpak te ontwikkelen die echt aansluit op de 
behoeften van inwoners en drempels wegneemt. Een belangrijk 
aandachtspunt is dat samenwerking met maatschappelijke part-
ners essentieel is, zeker indien wij de groep inwoners minder 
goed kennen of als het complexe maatschappelijke opgaven 
betreft.
Een nieuw thema in 2018 is het vergroten van de impact van 
de werkwijze. De vraag ‘doen we het goed?’ en ‘doen we het 
goede?’ kunnen we over het algemeen positief beantwoorden 
(waar dat niet zo was, is een verbeterplan opgezet). Voor 2019 
voegen we daar een derde vraag aan toe: hoe kunnen we de 
impact vergroten, zodat nog meer mensen de kracht en het 
plezier van sport en bewegen gaan ervaren? 

De ervaringen uit 2018 worden gebruikt om de werkwijze intern 
en extern te verbeteren. In 2019 ontwikkelt Team Sportservice 
de feedback- en verbetercyclus ook verder door met als doel de 
werkwijze te verbeteren. Het gaat daarbij om:
1.  het inhoudelijk aanscherpen door het begrip positieve ge-

zondheid verder te integreren;
2.  het vereenvoudigen en standaardiseren van het proces van 

informatieverzameling en verwerking;
3.  het verbreden van de scope door ook systematisch de me-

ning van stakeholders en deelnemers te verzamelen.
De buurtsportcoach blijft in dit proces de centrale persoon die 
gedurende de uitvoering systematisch signalen verzamelt om 
de vraag te beantwoorden of hij/zij tevreden is met de mate 
waarin de gekozen werkwijze de leefwereld en leefomgeving 
van bepaalde inwoners voldoende verrijkt. 

Sportvisie 2035 en de belangrijkste uitdagingen/aandachts-
punten voor 2019
De gemeente heeft in 2018 de aanzet gegeven tot een nieuwe 
sportvisie. Team Sportservice en het werkveld zijn hierbij nauw 
betrokken geweest. Voor 2019 brengt de nieuwe sportvisie een 
aantal belangrijke aandachtspunten, waarbinnen de werkwijze 
rekening gehouden moet worden. Hierbij is het startpunt dat de 
inwoner echt centraal staat. Vanaf 1 januari 2019 geldt dit ook 
voor de inwoners van de kernen van de voormalige gemeente 
Haarlemmerliede, die is gefuseerd met de gemeente Haarlem-
mermeer.

De eerste uitdaging is om de inwoners echt centraal te stel-
len. Dat betekent dat het cruciaal is om inzicht te hebben in de 
wensen en behoeften van inwoners in de verschillende levensfa-
ses. Kennisuitwisseling tussen sectoren kan verbeterd worden, 
door het benutten van het begrip positieve gezondheid. Onder 
regie van de gemeente is het van belang om die informatie te 
verzamelen waarmee -letterlijk- in kaart wordt gebracht welke 

Kennis leefwereld en het belang van  
signaleren en doorverwijzen: 
“Hulp kunnen aanbieden indien deze ge-
wenst is. Wanneer ouders en/of kinderen 
problemen ervaren in het programma, zijn 
de lijntjes kort om dit verder op te pakken 
met de professionals. Ook al is deze niet 
altijd nodig, het feit dat dit op de achter-
grond mogelijk is, is vaak ook voldoende.”

Zeker Bewegen
In de Haarlemmermeer organiseert Team Sportservice op verschillende locaties de beweegles Zeker Bewegen voor  
60-plussers. Onder begeleiding werken deelnemers in een groep aan fitheid en het thema valpreventie. Voorafgaand aan de 
cursus biedt docente Daphne Tervelde informatiebijeenkomsten aan, zo wordt de drempel verlaagd. “Ze hoeven niet gelijk 
in sportkleding de zaal in, maar kunnen eerst rustig kennismaken met de cursus bij de bijeenkomst. Dit is erg prettig voor de 
doelgroep.” In 2018 bezochten tachtig inwoners de informatiebijeenkomst en kregen zij voorlichting over fitheid en  
valpreventie. Zie foto 4, pagina 17
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verschillen er zijn in sportdeelname tussen wijken en kernen. Al-
leen als er kennis is van het aanwezige sportkapitaal per wijk en 
kern en van de motieven en belemmeringen van inwoners, kan 
Team Sportservice komen tot een goede prioritering. Daarbij is 
het voor 2019 belangrijk te zoeken naar een nieuw evenwicht 
tussen het activeren van grote groepen met enkel een beweeg-
achterstand en de inzet van sport en bewegen voor kwetsbare 
inwoners. 

De aandachtspunten die hieruit volgen hangen samen met de 
pijlers van de sportvisie 2035 van de gemeente: 
1.  Een sterke basisinfrastructuur:
  Door goede voorzieningen en een passend aanbod aan te 

bieden, kunnen mensen die graag sporten en bewegen zich-
zelf sportief en sociaal ontwikkelen.

2. Sport en bewegen in het dagelijks leven:
  Door het verbeteren van de beweegvriendelijkheid van de 

omgeving kan sport en bewegen meer geïntegreerd worden 
in het dagelijks leven. Zo wordt de (gezondheids)waarde 
beter benut. 

3.  Aandacht voor groepen die achterblijven in sportdeelname:
  Welke aanpassingen in voorzieningen en aanbod zijn nood-

zakelijk om drempels weg te nemen om ook minder actieve 
groepen te activeren?

4. Samenwerking voor kwetsbare groepen:
  De inzet van sport en bewegen voor kwetsbare groepen 

blijft onverminderd belangrijk. Voor het vergroten van de 
impact van onze werkwijze, is het samen verantwoordelijk-
heid nemen met partners om óók voor kwetsbare groepen 
met sport en bewegen hun leven te verrijken van belang.

De enige zekerheid is verandering: noodzaak voor het  
ontwikkelen van lerend beleid 
De samenleving verandert, mensen veranderen. Hoe kan de 
inzet van sport en bewegen daarop aangepast worden en welke 
eisen stelt dat aan het lerend vermogen van zowel de professio-
nal als de organisatie? Binnen de sportvisie 2035 worden lange 
termijn doelen gesteld, maar elke reis begint met de eerste stap. 
In 2019 wil Team Sportservice de basis leggen voor het proces 
om gericht te werken aan die langetermijndoelen.
Met de feedback- en verbetercyclus en de continue interactie 
met deelnemers, partners en het netwerk Meer voor Elkaar, 
worden de signalen verzameld waarmee Team Sportservice 
daadkrachtig en snel op die ontwikkelingen kan inspelen.

Tennis Spelactiviteit verduurzaamd bij vereniging
Na zes jaar droeg buurtsportcoach Danny Pieterse de les Tennis Spelactiviteit over aan de docenten van de tennisschool. Team 
Sportservice Haarlemmermeer startte de spelactiviteit in samenwerking met Tennisvereniging Hoofddorp om leden (kinderen) 
een gratis extra beweegmoment aan te bieden en om niet-leden de kans te geven om drie proeflessen tennis te volgen. Ook 
kregen kinderen die op de wachtlijst stonden, zo toch de mogelijkheid om wekelijks te tennissen bij de club. De sportvereniging 
zet de les succesvol voort met een docent en een jongere die vrijwillig helpt. Zie foto 2, pagina 6.
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Locatie De Burgemeester

Burgemeester Pabstlaan 10-E1

2131 XE Hoofddorp

023-205 55 00

haarlemmermeer@teamsportservice.nl

www.teamsportservice.nl/haarlemmermeer


