
Sportcoaches Midden-Groningen



Team

Jan Blaauw
combinatiefunctionaris

Robbin de Vries
Sportcoach

Petra van den Engel
Sportcoach

Wiebrand Top
Sportcoach

Robert de Groot
Sportcoach

Lonneke Jansen 
Sportcoach

Mike van Kleef 
Trainee

Claudia Venema
Stagiair

Thijs Boer        
Stagiair

• Het team sportcoaches bestaat uit:



Even voorstellen: Jan Blaauw
• Combinatiefunctionaris.
• Aanspreekpunt voor de sportcoaches.
• Aanspreekpunt voor sport overstijgende 

activiteiten. Zoals GLI en valpreventie.
• Verlengstuk tussen beleid en uitvoering.
• CIOS-Heerenveen



Even voorstellen: Mike van Kleef
• Trainee Combinatiefuctionaris.
• 32 uur. 
• MBO (Sport en bewegen niveau 4) afgerond en 

2,5 jaar ALO gedaan.
• 5 jaar ervaring met lesgeven (Stage). 
• 2 jaar training geven voetbal. 
• 1 seizoen wakeboard en waterski ervaring. 
• 15 jaar gevoetbald, 1,5 jaar volleybal, veel 

andere sporten.
•  Nu voor namelijk 5/6 keer sportschool en 

voetbal binnenkort.



Even voorstellen: Petra van den 
Engel

• Sportcoach en aanspreekpunt voor 
wandelgroepen Midden Groningen.
• 10 uur Sportcoach.
• 10 uur Coördinator Lokaal 

Preventieakkoord/JOGG Regisseur.
• Voedingskundige, voedingsvoorlichter en 

docent voedseleducatie.
• 20 jaar waterpolo.
• Meer dan 10 jaar allround hardlooptrainer, 

eigenaar hardloopgroep Froombosch.



Even voorstellen: Robbin de 
Vries

• Sportcoach gebied Oost.
• 29 uur Sportcoach.
• Afgestudeerd Sportkundige sinds 2021. 
• 15 jaar gehockeyd en 6 jaar fanatiek 

trainer/coach geweest. 
• HT2 en HT3 geschoold. 
• Vereniging ondersteunende stages
• Nu voornamelijk te vinden op mijn 

skateboard of in de sportschool



Even voorstellen: Wiebrand Top
• Sportcoach gebied Noord.
• 29 uur Sportcoach.
• Vitaliteitscoach CHIVO.
• Bachelor Sport Gezondheid en Management.
• KNVB TC3.
• Eigenaar Topvitae (coaching en training).
• 10 jaar bedrijfsleider fitnesscentrum.
• 17 jaar ervaring in de fitnessbranche.
• 22 jaar voetbaltrainer (senioren/jeugd).
• 2 jaar jeugd coördinator voetbal.
• 1 jaar lid technische commissie.
• 10 jaar semi professioneel voetbal gespeeld.
• Brede interesse in sport en bewegen.



Even voorstellen: Robert de 
Groot

• Sportcoach Hoogezand, Sappemeer en 
Foxhol. 
• 27 uur Sportcoach.
• Associate Degree Sport, Gezondheid en 

Management. 
• Sport & Bewegen Niveau (2 t/m 4).
• 7 jaar taekwondo, 3 jaar kickboksen en 

1,5 jaar gebokst.



Even voorstellen: Lonneke 
Jansen

• 10 uur sportcoach, 16 uur beweegcoach. 
• Bachelor HRM (Werkcoach).
• CIOS (Sociaal bewegingsagoog, Tennis, Fitness en 

Seniorensport).
• Cruyff Coach.
• 8 jaar ervaring in het lesgeven voor mensen met 

dementie.
• Ruime ervaring in het lesgeven van diverse doelgroepen.
• 10 jaar commissielid bij tennisverenigingen.
• Interesse: Tennis, Dansen, MTB, Hardlopen, Bootcamp 

en alles rondom sporten en bewegen.



Leerplek voor studenten 
Claudia 
• S&B niveau 4, jaar 3 
• 12 uur 
• Meelopen algemene 

werkzaamheden 
• Opzetten sportuurtje 
• Trashwalking 
• Fietsroute MG

Thijs
• Sportkunde, jaar 2 
• 12 uur 
• Meelopen algemene 

werkzaamheden 
• Plan nieuw skatepark 

opzetten 



Overzicht cijfers M-G
Even wat cijfers:
- 61.000 inwoners
- 60 sportverenigingen
- 25 dorpen
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M-G Landelijk

1 op de 4
inwoners is aangesloten bij een 
sportvereniging in M-G

Bron: beleidsnotitie Sport en Bewegen M-G 2021- 2025

Landelijk: 29%



Thema’s beleidsnotitie Sport en 
Bewegen ‘21-’25 
1) Het vergroten van het aandeel inwoners dat regelmatig sport en 
beweegt.
 -> Sportcoaches

2) Het bevorderen van vitale en toekomstbestendige sportverenigingen.
-> Verenigingsondersteuner Erwin Bloeming



Het vergroten van het aandeel inwoners 
dat regelmatig sport en beweegt 
Jeugd en jongeren (t/m 18 jaar) 
• Sportaanbod in combinatie met bewegingsonderwijs versterken. 
• Beweegactiviteiten binnen schooltijden organiseren. 
• Stimuleren sport en bewegen in openbare ruimte. 



Het vergroten van het aandeel inwoners 
dat regelmatig sport en beweegt
Senioren
• Het organiseren en faciliteren van o.a. wandelgroepen.
• Sportaanbieders helpen in het bedienen van sport voor aangepast 

sporten.  -> verenigingsondersteuner Erwin Bloeming. 



Het vergroten van het aandeel inwoners 
dat regelmatig sport en beweegt
Inclusief = kwetsbare doelgroepen
• Kenbaar maken van het MeedoenFonds en JeugdSportFonds aan 

groepen die het nodig hebben. 
• Lokale verbindingen tot stand brengen tussen

sportaanbieders en andere sectoren zoals welzijn en 
zorg. 



Taken sportcoach
• Meer mensen te laten sporten en bewegen in de buurt. 
• Stimuleren van inwoners om ze in beweging te 

brengen/houden, te helpen, te begeleiden en aan te 
moedigen.
• Verbinding leggen tussen aanbieders van sport en 

gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs.
• Uitvoering te geven aan het Lokaal Sportakkoord en Beleidsnotitie 

Sport en Bewegen Midden-Groningen 2021-2025.
• Sportcoaches zijn er voor alle inwoners van Midden-

Groningen!



SPORTCOACH
“DE SPIN IN HET WEB”





Jeugd (4 t/m 12) 
Visie: “Een zo laag mogelijke drempel creëren 
voor sporten en bewegen.” 

Output
• SportsMeet 
• Cruyff Court 

activiteiten 
• Sportinstuiven 
• Koningsspelen 
• Dag van het Sportpark 
• Schoolvoetbal 

Belangrijke stakeholders
• Basisscholen 
• Sportaanbieders 
• Sportbonden 
• Fysiotherapeuten 



Jongeren (13 t/m 18)
Visie: “Een werkwijze ontwikkelen om samen met de jongeren te komen tot een 
veilig en plezierige sport- en beweegomgeving.” 

Belangrijke stakeholders
• Jongerenwerk 
Kwartier Zorg en Welzijn
• Middelbare scholen
• Sportaanbieders 

Output 
• Onderzoek sport 
en beweeggedrag 
jongeren (gemeente overstijgend)
• Skateskills 
• Cruyff Court activiteiten
• Pokemon GO dag
• Presentaties klassen 1 en 2 
• Sportinstuiven  



Senioren
Visie: “Oudere inwoners van onze gemeente mentaal en fysiek in verbinding en beweging 
brengen, met als resultaat het ervaren van meer kwaliteit van leven” 

Belangrijke stakeholders
• Sociaal team
• Kwartier Zorg en Welzijn
• 1e lijns zorg
• Dorpsbelangen/Buurtkernen
• Sportaanbieders
• Sport&Cultuur
• HvdsG

Output 
• Onderzoek beweeggedrag 

ouderen
• Wandelgroepen
• Dorp in beweging
• Oldstars
• Doortrappen
• Valpreventie 



Inclusief
Visie: “Kwetsbare doelgroepen betrekken bij het sport en beweegaanbod in de gemeente 
Midden-Groningen” 

Belangrijke stakeholders
• Sociaal team
• Kwartier Zorg en Welzijn
• 1e lijns zorg
• Dorpsbelangen/Buurtkernen
• Sportaanbieders
• Sport&Cultuur
• HvdsG

Output 
• Kwetsbare doelgroepen als 

kans voor verenigingen
• Aangepast sporten mogelijk 

maken
• Wandelgroepen
• Dorp in beweging
• Oldstars
• Doortrappen
• Valpreventie 



WERK IN 
UITVOERING



Dagactiviteiten 2022 in cijfers
• Voorjaarsvakantie instuif: 450 
• Koningsspelen: 75
• Schoolsportolympiade: 350
• Dag van het water: 400
• Skateskills: 75 
• Crossrun: 217
• Herfstvakantie instuif: 230 
• Dag van het Park: 4.000
• Wandelgroepen: 80 p/w

En veel dag evenementen waar de sportcoaches ondersteunen in de organisatie en begeleiding. 



HOOGEZAND 1
18%

HOOGEZAND 2
10%

SAPPEMEER
10%

SLOCHTEREN
18%

KOLHAM
22%

SIDDEBUREN
22%

WANDELGROEPEN
PEILER: SENIOREN/ INCLUSIEF

AANTAL DEELNEMERS: 94
HOOGEZAND 2 en SAPPEMEER 
ZIJN NIEUWE GROEPEN N.A.V. 

de DIABETES CHALLENGE

OVERSCHILD
39%

FROOMBOSCH
19%

KOLHAM
42%

DORP IN BEWEGING
PEILER: SENIOREN / INCLUSIEF

AANTAL DEELNEMERS: 59
PROJECT GESTART IN SEPT. 

2022

WOENSDAG
55%VRIJDAG

45%

CRUYFF COURT
PEILER: JEUGD/

JONGEREN
AANTAL DEELNEMERS: 

50

HOOGEZAND
33%

MUNTENDAM
11%

SLOCHTEREN
56%

VLUCHTELINGEN OEKRAINE
PEILER: INCLUSIEF

AANTAL DEELNEMERS: 28

HOOGEZAND
SAPPEMEER

MEEDEN

MUNTENDAM

ZUIDBROEK
NOORDBROEK

SIDDEBUREN

SCHILDWOLDE

SLOCHTEREN

KOLHAM
HARKSTEDE

SPORTSMEET
PEILER: JEUGD

AANTAL DEELNEMERS: 350
PROJECT GESTART IN 

OKT.2022

HOOG
EZAND; 

6

FITTE KIDS
PEILER: 

INCLUSIEF
AANTAL 

DEELNEMERS: 
6

Wekelijks beweegaanbod 2022



Onze ambitie
•Alle inwoners voldoen aan de beweegnorm. (half uur per dag matig tot intensief bewegen) 
•Iedereen in de gemeente een leven lang met plezier kan sporten en bewegen.* 
•Bijvangst (mentaal welbevinden, gezondheid, vrijetijdsbesteding, sociale binding, etc.)

•Een hogere dichtheid aan evenementen ten behoefte van de wekelijkse sportdeelname. 
•Met dezelfde aantal activiteiten per jaar 10% meer deelnemers 

•Grotere bereikbaarheid in specifieke doelgroepen.  
•Opstarten en/of uitbreiden van twee activiteiten voor specifieke doelgroepen per jaar

•Nauwere samenwerking met zorg en welzijn voor het lokaliseren van deze specifieke doelgroepen. (GLI, 
doortrappen, valpreventie)

 
•Betere vindbaarheid sportaanbieders en plaatsen van activiteitenagenda op gemeentelijke website.
*Beleidsnotitie Sport en Bewegen M-G 2021- 2025



Gezond de toekomst in!
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