
1. Thema’s 
 

● Duurzaamheid 
▪ Projecten: Sportakkoord, sportplatform fysiek en digitaal 
▪ Verbindingen: Fysiotherapeuten, SWO, Huisartsen, Voetbalvereniging. 

● Verbinding/Samenwerking met andere partijen 
o Zowel met gelijksoortige organisaties 

▪ Projecten: Verenigingssondersteuning sportverenigingen Woudenberg. 
▪ Verbindingen: Voetbalvereniging, Korfbalvereniging, 

Volleybalvereniging, LONGA, Tennisvereniging. 
o Als met partners die elkaar aanvullen 

▪ Projecten: Klasseclinics, Sporten met een beperking, doorverwijzen 
individuele hulpvragen, BEACH, Stageplekken MBO/HBO, Gymlessen, 
Rots en Water trainingen. 

▪ Verbindingen: Coöperatie de Schans, Keller boksen, Reinaerde, 
Fysiogroep Geresteijn, Cultureel centrum de CAMP, Kunst en 
Cultuurhuis, SWOW, sportverenigingen Woudenberg, basisscholen 
Woudenberg, ROC’s regio Amersfoort/Utrecht 

● Participatie 
o Met (speciale) aandacht voor mensen voor wie participeren om welke reden 

dan ook niet vanzelfsprekend is: wat kan een organisatie doen om deze 
mensen toch te bereiken? 

▪ Projecten: Sportakkoord projecten, Meer ouderen uit de eenzaamheid 
en naar de sportverenigingen, (hang) jeugd betrekken bij de club en 
een ontmoetingsplek geven, Rots en Water training op de scholen. 

▪ Verbindingen: vv Woudenberg, Jongerenwerk, Rabobank, 
basisscholen, Geeresteijn, SWO, Coaltie erbij. 

● Inclusie: activiteiten en organisaties zijn voor iedereen toegankelijk. Denk hierbij aan: 
o Letterlijk  

▪ Projecten: Vrij voetballen, Grenzeloos actief, Sporten met een 
beperking. 

▪ Verbindingen: vv. Woudenberg, jeugd van 8 tot 20 jaar  
o Maar ook: toegankelijke informatie bijv. voor blinden, laaggeletterden ed; 

▪ Projecten: Kinderfeestjes voor kinderen die in armoede leven  
▪ Verbindingen: SNO Woudenberg, Jan Ligthartschool,  Burgerinitiatief 

Woudenberg. 
o Figuurlijk: betaalbaar of bekendheid met minimavoorzieningen. 

▪ Projecten: Doorverwijzen stichting de Boom, Burgerinitiatief 
Woudenberg. Plaatsen tijdelijk (kostenloos) opvang bij SNO 
Woudenberg 

▪ Verbindingen: Burgerinitiatief Woudenberg, SNO Woudenberg, 
Voedselbank Amersfoort,  

● Inzet mensen met beperking of afstand tot de arbeidsmarkt als vrijwilliger 
▪ Projecten: Stage plekken bieden en creëren.  
▪ Verbindingen: Vluchtelingenwerk Woudenberg, ROC Midden 

Nederland, ROC Amersfoort, Reinaerde, 
  



 
● Positieve gezonde leefstijl 

o Beweging 
▪ Projecten:  Walking Football, Diabetes Wandelchallenge. 

▪ Verbindingen: v.v. Woudenberg, SWOW,  
o Voeding 

▪ Projecten: voorlichting op scholen bij de tussenschoolse opvang, 
▪ Verbindingen: Scholen, de Eetcoach, Fysiogroep Gerestein, SNO 

Woudenberg 
o Balans lichaam en geest 

▪ Projecten: Rots en Water trainingen 
▪ Verbindingen: Scholen, individueel, Coöperatie de Schans, jeugdpunt. 

● Positieve gezonde vereniging. 
o VOG voor vrijwilligers die met kwetsbare groepen werken; 

▪ Projecten: Clubkadercoach 
▪ Verbindingen: Alle sportverenigingen. 

o Hoe omgaan met pesten, discriminatie, omgangsvormen; 
▪ Projecten:Ondersteuning (jeugd) trainers met pedagogische 

vraagstukken en/of gedragsproblematiek. Ondersteunen overblijf TSO. 
Aandacht voor de week tegen het pesten via social media. 

▪ Verbindingen: SNO Woudenberg, scholen, verenigingen. 
o Integriteit. 

▪ Projecten: Aandacht functionaris sportverengingen. Alle (jeugd) 
trainers/vrijwilligers bij sport verenigingen in het bezit van een 
verklaring omtrent gedrag. Schakel en vertrouwenspersoon tussen 
Jongerenwerk en jeugd. 

▪ Verbindingen: Jongerenwerk, (sport) verenigingen. 
 


