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 Kennis, oplossingen & inspiratie 



Oplossingen vind je door krachten te bundelen. Daar 
geloven wij in Nijmegen in. Sinds 2017 werken de 
Radboud Universiteit, HAN en Radboudumc samen 
aan kennisontwikkeling over een actieve leef-
stijl. Vanuit deze Nijmeegse Kennisagenda Sport & 
Bewegen is het eerste Active Living Event ontstaan. 
Door professionals uit de gehele breedte van het 
sport- en beweegdomein bij het event samen te 
brengen, konden succesverhalen en zinvolle kennis 
met elkaar worden gedeeld. 

Nijmeegse thema’s 
Ons streven was om bij te dragen aan innovatieve 
en uitvoerbare oplossingen voor complexe maat-
schappelijke vraagstukken. Dankzij actieve werk-
sessies, met hulp van creatieve materialen en onder 
leiding van deskundige moderatoren is het gelukt! 
Ruim 50 gouden en zilveren oplossingen werden 
 geboren, die mogelijk ook voor jouw werkplek 
interessant zijn!

Het Active Living Event was gericht op de thema’s: 
Bewegen in de stad, Iedereen doet mee, Maatschap-
pelijke waarde van sport en Sociale innovaties voor 
een gezonde leefstijl. 
Deze onderwerpen zijn niet lukraak gekozen. Ze 
komen voort uit de typisch Nijmeegse signatuur in 
ons onderzoek en onderwijs: Hoe krijgen en houden 
we iedereen in beweging en wat levert dat fysiek, 
sociaal-maatschappelijk en economisch op?
De foto-impressie herinnert ons aan de prettige 
samenwerking tussen de deelnemers en zinvolle 
behaalde resultaten. Wij kijken hierdoor terug op 
een succesvol evenement.
Veel inspiratie met dit magazine gewenst en tot 
volgend jaar in Nijmegen.

Sportieve groet, 
Kasper Bakker / HAN Academie Sport en Bewegen, 
John van Boxtel / Gemeente Nijmegen,  
Bert Steenbergen / Radboud Universiteit

Voorwoord
 van de organisatie 
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Enkele jaren geleden voerden Jan Markink, gedepu-
teerde van Provincie Gelderland, en Gudo Kramer, 
directeur van Topsport Gelderland, een inspirerend 
gesprek. Al die instanties die, zo leek het, het wiel voor 
beweegprogramma’s voor kinderen steeds opnieuw 
uitvonden, kon dat niet anders? 
Markink bracht het expertiseteam Talent Identification 
& Talent Development van de HAN, de provincie, een 
aantal grote Gelderse gemeenten en Kenniscentrum 
Sport & Bewegen samen aan tafel. 
Kramer: ‘We zochten een optimale 
ontwikkelomgeving voor het sport- en 
beweegtalent van elk kind. En vonden die 
in wat we het model voor Sportief groot 
worden in Gelderland noemen’. 

Differentiatie en kadertraining
Kramer, tevens medewerker van HAN 
Academie Sport en Bewegen: ‘We weten dat gediffe-
rentieerde gymlessen het meeste effect hebben. Maar 
dan moet je wel weten welke beweegniveau ’s er in 
een klas zitten. Dus moet je testen. Dat doen we op 
veel scholen vaak met de HAN Beweegtest. Wil je 
kinderen meer en beter laten bewegen, zul je ze in 
contact moeten brengen met sportclubs. Idealiter 
verwijst de school of de buurtsportcoach hen door 
naar een vereniging. Bij verenigingen wordt de jeugd 

Sociale innovatie in de sport
 interview met Gudo Kramer 

echter vaak getraind door een goedwil-
lende ouder. We zullen kader op moeten 
leiden om deze trainingen te gaan verzor-
gen. Topsport Gelderland helpt clubs 
hierbij door interventies aan te bieden.’

Samenwerken 
‘We weten dat we niet alles bij de vakleer-
kracht op school of bij de sportclub kunnen 

neerleggen. Daarom helpen de 
HAN en Topsport Gelderland bij het 
testen van leerlingen en het opleiden 
van kader. In die zin is dit een hyper-
modern idee, omdat het afhankelijk is van 
de netwerkorganisatie die we willen zijn. 
Het is taai om nieuw beleid in te voeren, 
maar de neuzen staan dezelfde kant op. 
Op tientallen scholen wordt getest en 

gedifferentieerd beweegonderwijs gegeven. En veel 
verenigingen verbeteren hun jeugdopleiding. Daar-
naast werken we samen met gemeentelijke sport-
bedrijven met tientallen buurtsportcoaches en met 
de Gelderse Sportfederatie. Daar begint het, maar dan 
zijn we nog lang niet klaar. Sportief groot worden in 
Gelderland moet meer worden dan alleen een leus.’ 

Lees meer op www.sportiefgrootworden.nl 
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‘Sportief groot 
worden in 
 Gelderland 
moet meer 
worden dan 
alleen een leus’

https://urldefense.com/v3/__https:/eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Fwww.sportiefgrootworden.nl*2F&data=04*7C01*7CLennart.vanEekhout*40han.nl*7C83af740dd6aa4259a76508d96bb30f27*7C5d73e7b7b3e14d00b303056140b2a3b4*7C0*7C0*7C637659239070726266*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C1000&sdata=iWed3PXApiT1981lSHUZvh7Rz3CLLv1g4StGkLWpKh8*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!HJOPV4FYYWzcc1jazlU!ro26LXG2biE_tcxtxY6im4gloTrlvu1BFoaWNnVc3Sg-hyLOhIfgoJ9_kxg-DR-f8g$
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Bewegen in de stad
 Gebiedsontwikkelaar en arts over een gezonde omgeving 

‘Bouwtrends zijn altijd een weerslag van maatschap-
pelijke ontwikkelingen. In de samenleving zie je een 
toenemende bewustwording over gezondheid en 
welzijn, dan zie je dat ook terug in gebiedsontwikkeling. 
Maar de sector is weerbarstig door veel verschillende 

organisaties, risicovolle investeringen en lange 
termijnprocessen. Dat zagen we ook bij de 
milieu- en energietransitie,’ aldus Schimmel. 
‘Maar er komen steeds meer wetenschap-
pelijke inzichten over wat nu goede ingrepen 
op gebouw -of gebiedsniveau zijn. Dus de 
gezondheids- en welzijnstransitie wordt ook 

een vanzelfsprekendheid. Op dit moment zit het 
nog niet in de normering van de sector. De nieuwe 

Omgevingswet zal dat mogelijk veranderen, al is 
het maar dat maatschappelijk draagvlak steeds 
 bepalender wordt voor doorgang van plannen.’ 

Dagelijkse beweging
In het nationale onderzoeksprogramma ‘Maak Ruimte 
voor Gezondheid’ onderzoekt Hopman samen met 

Focus op gezondheid in ruimtelijke gebiedsontwikkeling wordt steeds belangrijker. 
Henri Schimmel, senior ontwikkelingsmanager bij gebiedsontwikkelaar BPD, en Maria Hopman, 
hoogleraar Integratieve fysiologie in het Radboudumc, lichten deze trend toe. 

regionale maatschappelijke partners de 
effecten van de inrichting van de leefomgeving op 
gezondheid en deelname aan de samenleving. ‘Sinds 
50 jaar nemen onze fysieke inspanningen af. De 
omgeving en huizen zijn zo ingericht dat we zo min 
mogelijk hoeven te doen en zo comfortabel mogelijk 
leven. Denk aan parkeren voor de deur en liften in 
plaats van trappen. Uit onderzoek blijkt dat minstens 
30 chronische ziektes gerelateerd zijn aan inactief 
leven. Om deze trend te doorbreken is jarenlang 
deelname aan sport gestimuleerd. Maar sinds 10 jaar 
weten we dat gewone dagelijkse beweging ook al 
voldoende is om niet ziek te worden. Idealiter wonen 
we in wijken waarin bewegen hoort bij het dagelijks 
leven. Denk aan verder van huis of werk parkeren en 
een stukje wandelen of trappen een centrale plaats in 
gebouwen geven. Dat is laaghangend fruit, maar van 
niets naar iets is enorme gezondheidswinst.’ 

Hoe pakken we dit aan? 
Lees hier het volledige artikel
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Oplossingen in 
goud en zilver
Circa 70 professionals dachten na over 
oplossingen voor  onderstaande maat-
schappelijke vraagstukken. Per groep 
kozen zij uit al hun ideeën een gouden 
en zilveren oplossing. Deze tientallen 
uitkomsten of oplossingsrichtingen 
zijn mogelijk ook jouw inspiratiebron! 
Klik om ze te raadplegen.

Dit idee is met weinig 
inspanning direct 
uitvoerbaar, maar is 
niet erg vernieuwend

Dit idee is innovatief én 
kan nu of in de toekomst 
worden uitgevoerd

Goud

Zilver

WOW

nOW
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Hoe kan sport bijdragen aan 
meer  inclusie en acceptatie van  

verschillende (minderheids)groepen 
in de samenleving?

Hoe maken we de  
digitale sport community

www.sportinspiratienijmegen.nl  
tot een succes?

Hoe stimuleren we  
nieuwe  bewoners van  

binnenstedelijke woonwijken om 
dagelijks meer te bewegen?

Hoe kun je de omgeving op  
wijkniveau zo inrichten dat het  
tot meer actieve mobiliteit leidt?

Op welke manier kan sport (en 
 bewegen) onder lage SES-groepen 

worden gestimuleerd, zodat 
sociaal-economische gezondheids-

verschillen kleiner worden? 

Hoe kunnen technische  
innovaties bijdragen aan  
een actieve leefstijl?

Maatschappelijke
waarde

Sociale innovaties voor 
een gezonde leefstijl

Iedereen 
doet mee

Bewegen
in de stad

Hoe ondersteunen we  mensen met 
een beperking bij hun beweeg- en 

sport ervaringen?

Hoe maak je na een  revalidatie- 
 proces de  overstap naar bewegen 

bij een lokale sportclub?

bekijk de oplossingen

bekijk de oplossingen bekijk de oplossingen

bekijk de oplossingen

http://www.sportinspiratienijmegen.nl
https://www.ru.nl/activeliving/event/virtuele-map/opbrengsten-iedereen-doet-mee/?reload=true
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Iedereen doet mee
 Tweegesprek met Bert Steenbergen en John van Boxtel 

Regelmatig praten ze met elkaar over het 
thema ‘Iedereen doet mee’. Dit keer spre-
ken John van Boxtel, hoofd Sportbedrijf 
Nijmegen, en Bert Steenbergen, hoogle-
raar Orthopedagogiek, niet over de wens 
dat iedereen moeten kunnen meedoen 
aan sportactiviteiten, maar vanuit de optiek 
dat tal van instanties en kennisinstellingen 
samen zouden moeten participeren in 
netwerkorganisaties.
Iedereen moet meedoen om tot effectie-
vere en duurzame beweeginitiatieven te 
kunnen komen. 
Van Boxtel: ‘Om sport en bewegen onder 
de aandacht te krijgen van de volle breed-
te van de stad zullen we niet alleen met 
organisaties uit het sociale domein moeten 
samenwerken, maar ook met partners die 
zich richten op de fysieke infrastructuur en 

stedenbouwkundige ontwerp. Zeer uiteen-
lopende organisaties en afdelingen moe-
ten naar elkaar toe bewegen om tot een 
gezamenlijke ambitie te komen.’

Interventies
Steenbergen beaamt dat samenwerkingen 
tot meer duurzame resultaten leiden. 
‘Alleen maar roepen dat mensen meer 
moeten bewegen, is niet voldoende. We 
moeten interventies doen waardoor 
bewegen toegankelijk wordt. Dus niet 
alleen een urban fit-track aanleggen, maar 
ook een fietspad ernaar toe en buurtbewo-
ners uitnodigen om hier samen te komen. 
Dat vraagt inzet van verschillende partijen.’ 
Van Boxtel vult aan ‘Die veelheid en 
verscheidenheid aan partners maakt 
werken in het continuüm van sport, 

bewegen en gezondheid complex. Iedere 
betrokken organisatie heeft zijn eigen 
doelen. Een kartrekker moet het proces op 
gang houden en taken en eigenaarschap 
helder uiteenzetten, anders komt een 
consortium niet tot gerichte interventies. 
Dit kun je het beste uitwerken op 
wijkniveau. Alle partijen weten daar van 
elkaar wie waar het beste in is. Zo kom je 
tot de beste resultaten.’

Interdisciplinaire aanpak
Steenbergen: ‘Helaas zijn veel monodisci-
plinaire interventies niet blijvend effectief. 
Wij werken daarom op de universiteit met 
veel verschillende disciplines samen aan 
een theoretisch kader voor interventies 
met duurzame resultaten. Denk aan een 
onderzoek van pedagogen, psychologen 
en sociologen naar de vraag ‘Hoe houden 
we iedereen in alle levensfasen actief?’. 
Relevant onderzoek want een inactieve 
leefstijl is echt funest voor de maatschap-
pij. Ik kan me daarom helemaal vinden in 
de visie dat sport en bewegen de 3e 
opvoedkundige pijler is naast gezin en 
onderwijs.’
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in beeld
Bekijk meer foto’s
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Maatschappelijke waarde van sport
 Beweeginterventies voor migranten zijn succes 

De Gemeente Nijmegen heeft de afgelo-
pen twee jaar goed geluisterd naar de 
sport- en beweegwensen van inwoners 
met een migratieachtergrond. Eén van 
deze wensen had betrekking op het 
sportaanbod voor vrouwen. Deze vrouwen 
hadden namelijk de behoefte om in een 
veilige omgeving te kunnen sporten en 
bewegen, waar geen andere bezoekers bij 
aanwezig zijn. Dit is uitgewerkt in een 
zwemproject in zwembad Dukenburg, 
waarbij een groep vrouwen met een 
migratieachtergrond wekelijks zwemles 
krijgt, met als doel een zwemdiploma 
te halen.

Verenigingssafari
Willem Hock en Stef Kemps, beiden 
buurtsportcoach Migranten, ontdekten 
tijdens de gesprekken dat men vaak 
weinig kennis had over de Nederlandse 
sportcultuur. “Daarom is het project 
‘De verenigingsafari’ opgezet. Hier leren 
nieuwkomers over hoe sport en bewegen 
in Nederland werkt: ‘Hoe kom je bij een 
sportgroep of vereniging? Wat wordt 
er van je verwacht? En hoe werkt het 

verenigingsleven?’. Om een eventuele 
taalbarrière te vermijden, wordt 
 gebruik gemaakt van animatie-
video’s om de vragen visueel 
te verduidelijken. Bij het 
project kunnen de nieuw-
komers ook langsgaan bij 
verschillende verenigingen om sporten 
uit te proberen. Zo leren ze dus niet 
alleen welke sporten of beweegactiviteiten 
ze aantrekkelijk vinden, maar het zorgt 

daarnaast ook voor inzichten in de Neder-
landse sportcultuur. Vrijwilligerswerk en 
het betalen van contributie zijn namelijk 
aspecten waar nog niet alle nieuwkomers 
ervaring mee hebben. We willen hiermee 
bereiken dat het voor hen aantrekkelijker 
wordt om zich aan te sluiten bij een 
vereniging. Dit helpt hen onder andere 
op weg naar een gezonde(re) leefstijl, 
het vergroten van hun sociale netwerk 
en het beter spreken van de taal.”

Bewegen is niet voor iedereen vanzelf-
sprekend, blijkt ook uit het verhaal 
van CP Nederland tijdens het event. 
Mensen met cerebrale parese (CP)  
– een aangeboren hersenbeschadiging 
die leidt tot moeite met bewegen, 
communiceren, zien, eten en leren –  
kunnen niet altijd bewegen zoals ze 
zouden willen. Voor hen is de actie 
STEPtember. Deelnemers zetten in 
september, 28 dagen lang 10.000 

stappen per dag. Voor die inspanning 
vragen ze anderen hen te sponsoren, 
om zo geld in te zamelen voor mensen 
met CP. Doordat alle bewegingsvormen 
meetellen om tot de 10.000 stappen 
te komen, kan de doelgroep zelf ook 
mee doen. Veel organisaties en bedrij-
ven nemen, in teamverband, deel aan 
de actie. 

Meedoen in 2022? www.steptember.nl 

Iedereen doet mee: samen in beweging voor CP

9

Active Living Event | Nijmeegse Kennisagenda Sport & Bewegen

bekijk de
video’s

http://www.steptember.nl
http://www.steptember.nl
https://www.youtube.com/watch?v=t8jBan_zPwk


volgend jaar weer meedoen?  
heb je vragen of goede ideeën?

colofon
Redactie: Lennart van Eekhout, Anouk Kerkhof, 
Willem Hock en Stef Kemps 
Ontwerp: Gloed communicatie Nijmegen
Fotografie: Niek Toni, Corné Bastiaansen

Stuur een e-mail naar anouk.kerkhof@ru.nl

Het event werd georganiseerd door
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