
Van dromen 
naar actie!

Zij droomden over sport & beweging in 
Leusden 2022-2026 tijdens het Sportcafé 

Leusden op 5 april 2022 in De Korf

Nu gaan we met die dromen aan de slag!



Onze dromen voor 2026
Buiten bewegen
We realiseren een aantal aantrekkelijke faciliteiten die Leusdenaren stimuleren buiten te 
bewegen.

Basisonderwijs Leusden = sporten en bewegen in je DNA
We zorgen voor permanente verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en 
basisscholen (leerlingen, leerkrachten én ouders!).

Multisport
Vernieuwde sportoriëntatie en lidmaatschapsvormen, passend bij de huidige tijdgeest.

Positieve vrijwilligersbenadering
We enthousiasmeren Leusdenaren om zich actief in te zetten voor beweegorganisaties.

In beweging tegen gezondheidsproblemen
Zorgaanbieders en paramedici begeleiden van mensen met gezondheidsproblemen naar 
passende sport en beweging.

Samenwerking, kennisdeling en zichtbaarheid
We houden de verbinding van iedereen die betrokken is bij sport en beweging in 
Leusden vast.

Sportcafé 

Leusden
5 april 2022

De opdracht was……

➢Teken jouw persoonlijke droom 

rondom sporten en bewegen in 

Leusden 2026

➢Presenteer je droom

➢Dromen clusteren

➢Per cluster de dromen 

concretiseren en: wie hebben 

we daarbij nodig?



Hoe gaan we onze dromen 
realiseren?
Verdiepingssessie per droom(coalitie)
Het Platform Sport & Bewegen en de Makelaar initiëren per droom een aftrap in de maand 
mei. Relevante partijen zijn van harte uitgenodigd om daar vrijblijvend en eenmalig aan deel te 
nemen. Iedereen die zich betrokken voelt bij het stimuleren van sport en beweging in Leusden 
is van harte welkom om aan te haken bij de droom of dromen van zijn/haar voorkeur!

Per droom gaan we 3 doelen definiëren en die concreet maken:
• WAT wil je specifiek bereiken?
• WIE wil je er specifiek mee bereiken? Wie wil je in beweging brengen?
• HOE draagt het bij aan de verwezenlijking van je droom? Waarom is dit doel 

belangrijk?
• WIE moet erbij betrokken worden en welke bijdrage levert die partij?

bijvoorbeeld:
• Sport- en beweegaanbieders zorgen voor….
• De gemeente zorgt voor….
• De BSC’s zorgen voor….
• De scholen zorgen voor….
• etc.

• WELKE middelen heb je nodig om het uit te voeren?
bijvoorbeeld:
• budget….
• vergunning….
• PR en communicatie….
• etc.

Planning
mei 2022
• Vorming van droomcoalities 

t.b.v. verdiepingssessies door 
droomeigenaren, Platform 
Sport & Bewegen en Makelaar

• Organisatie verdiepingssessie 
per droomcoalitie door 
Platform Sport & Bewegen en 
Makelaar

• Verwerking resultaten en opzet 
handreiking aan nieuwe coalitie 
door Platform Sport & Bewegen 
en Makelaar



Buiten bewegen
We realiseren een aantal aantrekkelijke 
faciliteiten die Leusdenaren stimuleren 
buiten te bewegen

➢ Toestellen, hinkelen, hardloopprints op paden…

➢ Ontmoetingspunten > tafels, bankjes…

➢ Tappunt voor bidons langs wandel-, hardloop- en 
fietsroutes

➢ Bootcamp

➢ Balans in evenementen en toegankelijkheid 
(parkeren) sportaccommodaties Buiningpark

➢ Vrij toegankelijk veld met zachte ondergrond

Randvoorwaarde:

• Multifunctioneel over generaties heen, in samenspraak met de 
buurt

Dit is de droom van:
• Albert Dragt (D66)
• Mark van der Kooi (CU-SGP)
• Joey van de Belt (Lok.Bel.)
• Marita Voogt (LHV Leusden)
• Inge van Hamersveld (Green Giants)

Betrekken in droomcoalitie:
• Politiek
• Inwoners (buurt)
• Hangjeugd
• Gemeente
• Bouwbedrijven
• Andere gemeentes
• Sponsoren (adopteren)
• Leveranciers
• Sportplatform
• Buurtsportcoaches



Dit is de droom van:
• Gerard Onink (SRO / Octopus)
• Peter van Breugel (D66)
• Gert Broekhuizen (Voila)

Betrekken in droomcoalitie:
• Scholen
• Inwoners
• SNO
• Huiswerkbegeleiders
• Kinderopvang
• Ambassadeur
• Cultuur & Muziek
• Fort33
• Scholen in de Kunst
• Lariks
• Sponsoren

Basisonderwijs Leusden 
= sporten en bewegen in 
je DNA
We zorgen voor permanente verbinding 
tussen sport- en beweegaanbieders en 
basisscholen (leerlingen, leerkrachten én 
ouders!)

➢ Sport, spel en bewegen zit in het DNA van de 
Leusdenaar

➢ Het hele dorp, zo doen we dat hier:

• met elkaar

• met plezier

• voor iedereen



Dit is de droom van:
• Jobert Vrijhoef (LHV Leusden)
• Ko Nieuwenhuijse (Lok. Bel.)
• Tom Röben (BSC)
• Jan van Nieuwenhuizen (Theo 

Meijer Sport)

Betrekken in droomcoalitie:
• Zorg (fysio, etc.)
• Verenigingen (geen concurrentie)
• Scholen/vakleerkrachten
• Beweegloket
• Ouders! (opa’s en oma’s)
• Gemeente
• Sponsoren
• Sportplatform
• Lariks
• BSC
• Vrijwilligers
• PR

Multisport
Vernieuwde sportoriëntatie en lidmaat-
schapsvormen, passend bij de huidige 
tijdgeest

➢ We zetten een breed kennismakings- / 
oriëntatieaanbod in om jongeren en senioren (in 
navolging van Sjors Sportief) in beweging te krijgen.

➢ We zetten in op een multisportbenadering (breed 
motorische ontwikkeling) om Leusdenaren in 
beweging te houden > inzet van gecombineerde 
multisporttrainingen/-series/-lidmaatschappen.

Randvoorwaarden:

• Alle partijen die een rol spelen in het stimuleren van sport en 
beweging staan met elkaar in verbinding en slaan de handen ineen; 
verenigingen, commerciële aanbieders, onderwijs, zorg, het 
Beweegloket, etc.

• Er is hulp en ondersteuning voor wie dat nodig heeft; geldgebrek 
mag geen belemmering zijn om te sporten of te bewegen.



Dit is de droom van:
• Diny Lieben (JBC De 

Hakhorst)
• Floris Bosch (Voetbalschool 

Midden-Nederland)
• Danny van Bergen (LHV 

Leusden)

Betrekken in droomcoalitie:
• Sport- en 

beweegaanbieders 
• Communicatieadviseur
• Sponsoren

Positieve 

vrijwilligersbenadering
We enthousiasmeren Leusdenaren om zich 

actief in te zetten voor beweegorganisaties

➢ PR-campagne: inzet van influencers en scholen

➢ Collectief bedankmoment > uiting van waardering > 

Dag van de Leusdense Vrijwilliger

➢ Je eigen vrijwilligersaanpak vernieuwen en 

versterken d.m.v. workshops, gezamenlijk optrekken 

(kennisdeling)

➢ Vacaturebank > pool van vrijwilligers, van en voor 

meerdere verenigingen

Randvoorwaarde:

• Aansluiting bij belevingswereld/behoefte/communicatievormen 

nieuwe generatie.



Dit is de droom van:
• Sjoerd Versteeg (SNO 

Leusden)
• Robert Lodema (Fysiotherapie 

Leusden)
• Bruno Windau (GV Impala)
• To Schoenmakers (LHV 

Leusden)

Betrekken in droomcoalitie:
• Lariks
• Huisartsen
• SEL
• Fysiotherapie
• Sport- en beweegaanbieders 

met passend aanbod

In beweging tegen 

gezondheidsproblemen
Zorgaanbieders en paramedici begeleiden 

van mensen met gezondheidsproblemen 

naar passende sport en beweging

➢ Iedereen doet mee: sport is betaalbaar voor 

iedereen en toegankelijk voor iedereen (passend 

sportaanbod)

➢ Voldoende expertise in brede zin

➢ Veilig sportklimaat > respect en acceptatie

➢ Jaarlijks Leusden-breed sportevenement

➢ Duo-abonnement / sport voor het hele seizoen



Dit is de droom van ons 
allemaal!

Betrekken in droomcoalitie:
• Makelaar Sport & Bewegen
• Platform Sport & Bewegen
• LeusdenFit!
• Klankbordgroep 

Leusdeninbeweging.nl
• Sport- en beweegaanbieders

Samenwerking, 

kennisdeling en 

zichtbaarheid
We houden de verbinding van iedereen die 

betrokken is bij sport en beweging in 

Leusden vast

➢ Verbinden, faciliteren, coördineren en 

ondersteunen bij initiatieven en evenementen die 

samenwerking, kennisdeling en zichtbaarheid 

versterken (bijv. (Sportmarathon Leusden > 

verbinding sport en lokale ondernemers)

➢ Communiceren!

Overleg, nieuwsbrief en social media

➢ Sportnetwerk Leusden

➢ Online sportplatform Leusdeninbeweging.nl


