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Beste lezer,

Met trots presenteren wij deze factsheet met onze resultaten uit 2022. Een speciale editie om te vieren dat 
de buurtsportcoach tien jaar actief is in de gemeente Oldebroek. We nemen je nog even mee terug in de tijd. 
Daarnaast aandacht voor het gastheerschap van de gemeente Oldebroek tijdens het WK Volleybal voor vrouwen 
en zien we de resul taten van drie jaar Lokaal Sportakkoord. Waar 2022 begon in een lockdown vanwege de 
corona-pandemie, kreeg iedereen zijn vrijheid in bewegen en ontmoeten weer terug.

Terugkijkend op de afgelopen tien jaar heeft Goed Bezig een prachtige groei en ontwikkeling doorgemaakt. 
Waar onze opdracht begon met een focus op bewegen, mikken we nu op een gezonde en actieve leefstijl. 
Waar eerst sprake was van een tijdelijke impuls, is er nu structurele inzet. Op scholen, in buurten en bij 
beweegaanbieders. En dat doen we mét inwoners, scholen, beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties 
en in opdracht van de gemeente. Samen maken we de gezonde keuze leuker en makkelijker. We zijn dankbaar 
voor het vertrouwen wat wij krijgen van deze partijen. 

Toch zijn we nog lang niet klaar in de gemeente Oldebroek. Er zijn al weer veel nieuwe plannen en uitdagingen  
voor de komende jaren. Maar voor nu nemen we je mee naar de hoogtepunten van onze realisaties in 2022. 
Naast foto’s en tekst zijn er ook linkjes naar filmpjes, die zeker de moeite waard zijn. 

Veel kijk- en leesplezier,

Rudolf Huberts
Coördinator Goed Bezig Oldebroek

Inleiding

Powered by 

In dit document staan klik- of scanbare QR codes voor meer informatie. Ook verwijzen we met voetnoten 
naar de bronnenlijst achterin waarbij je toegang krijgt tot videoreportages, extra foto’s of informatie over 
het desbetreffende onderwerp. 



10 jaar 
Goed Bezig

Terugblik 2012-2022

Peter Zoombelt  
Beleidsmedewerker sport  
gemeente Oldebroek:  
“Goed Bezig is uitgegroeid tot  
een onmisbare schakel in het  
realiseren van de doelstellingen  
van ons sport- en gezondheids beleid.”

Maarten  
van Ooijen 

Staatssecretaris Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport:  
“Heel mooi om te zien hoe hier al 
jaren zo vanzelfsprekend en op een 
positieve manier gezamenlijk wordt 
gewerkt aan een gezonde leefstijl van 
kinderen en jongeren. Daar mogen 
alle betrokkenen erg trots op zijn.” 

Marjon Bachra 

Directeur JOGG-NL:  
“Het is inspirerend hoe de  
gemeente Oldebroek de 
JOGG-aanpak zo sterk integraal 
invult in de regio. Visie, een lange 
adem, hard werken, samen strijden 
en veel intrinsiek gemotiveerde 
professionals.”

Liesbeth  
Vos-van de Weg 
 Wethouder gemeente Oldebroek: 
“Van onbekend en onbemind in 
2012 heeft Goed Bezig zich de 
afgelopen jaren ontwikkeld tot 
een partij die haar meerwaarde 
heeft bewezen aan inwoners en 
organisaties en niet meer is weg
te denken uit Oldebroek.”

Wat vinden betrokkenen?

Maatschappelijke organisaties, beweegaanbieders 
en inwoners waarderen ons gemiddeld met een 7,6.7,62016 - Voetbalinstuif Oldebroek



10 jaar Goed Bezig

2013 - Aquaparty 2013 - Sportinstuif Wezep 2014 - Clinics WK inline  
skating

2017 - Teamfoto 
Goed Bezig

2018 - Bewegingsonderwijs 
Oosterwolde

2014 - Waterspektakel

2016 - Vrijwilligerscarrousel 2016 - Ekiden Zwolle

2015 - Gezonde sportkantine2013 - Wijkvoetbal 2014 - Stoepranden Wezep

2017 - Obstacle run 
Landgoed ‘t Loo2017 - Zomerkamp

2015 - Expeditie Robinson

2016 - Sportkennismaking 
Badminton

2015 - Opening 
watertappunt Wezep

 “Fijne samenwerking:  
Mooi hoe we elkaar weten te vinden en een verbinding 

creëren voor een gezonde toekomst voor de kinderen.”
Maatschappelijke partner



2018 - Koningsdans 2018 - Pietengym 2019 - 7dagenwater 
challenge

2022 - Bezoek staats-
secretaris

2022 - Daily Mile  
Noordermerk

2022 - Daily Mile  
Noordermerk

2019 - Fittest 55-plussers

2021 - Goed Bezig GPS tocht 2020 - Samenwerkings-
partners

2020 - Fitste klas challenge2018 - Smakelijke 
moestuinen

2019 - AftersCool

2021 - Online Koningsspelen2022 - Bezoek wijktuin

2022 - Schaatslessen

2019 - Teamfoto Goed Bezig

2021 - Dierenspeurtocht 2020 - Nieuw schoolplein 
Noordermerk

10 jaar Goed Bezig
“Mooi team  

met vaardige mensen”
Inwoner 



Het team van buurtsportcoaches zet zich in voor inwoners van de gemeente Oldebroek. In en samen 
met die omgeving willen we de gezonde keuze makkelijk en aantrekkelijk maken. Focus ligt daarbij op  
de jeugd tot 19 jaar en de 55-plussers. Samen voor een gezond en actief leven!

De lokale Goed Bezig en JOGG1 resultaten zijn opgenomen in deze factsheet. Lees al onze doelstellingen 
in het actieplan 2020-2022.

Zorg 

Bekijk hier 
het actieplan 

6,3  FTE
1 januari 2022 1 januari 2023

9,0  FTE

216

Groei Goed Bezig team 2022

Samenwerking met aantal organisaties
Nieuw 

actieplan voor 
2023-2026.

Krappe 
arbeidsmarkt 
en verloop in 

het team.

Teambuilding 
en inzet op 

persoonlijke 
talenten.

Lokale 
invalpoule 

vakdocenten 
opzetten.

Focus 2023 
Jaarverslag
Algemeen

https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Actieplan_Goed_Bezig_Oldebroek_2020_-_2022_versie_2.pdf


Meer scholen zetten in op een vakleerkracht 
bewegingsonderwijs: onze vakleerkrachten 
geven wekelijks 115 gymlessen2, waarvan 20 
aan kleuter- en peutergroepen.

Voor 6 scholen van stichting de Akker en 
de Uilenhorst doen wij onderzoek naar een 
impuls voor het bewegingsonderwijs3 en 
een dynamische schooldag.

Met Nummer-13 en Kickboks  
Wezep volgen 8 collega’s een 
opleiding tot Responstrainer en 
starten we met het geven van 
weerbaarheidslessen in de  
bovenbouw van de basisschool. 

  
“Wij zien de inzet van de 

vakleerkracht als een flinke 
vooruitgang in de kwaliteit van 

bewegingsonderwijs. Onze 
leerlingen ervaren de lessen als 

uitdagend en plezierig.”

Erwin Ensing 
 directeur de Uilenhorst

Bewegings- 
onderwijs

115



Bewegingsonderwijs

We geven 34 keer Extra Gym4 
met gemiddeld 5 deelnemers.

Op 5 scholen nemen wij de MQ scan5 
af, dit geeft de school, ouders en 
vakleerkrachten meer inzicht in 
de motorische ontwikkeling van 
de kinderen. De motorische score 
op deze scholen is hoger dan het 
landelijk gemiddelde. 

Op de Rank (1x p/w) en 
de Bron (2x p/w) doen bij 
pauzeactiviteiten gemiddeld  
20 leerlingen mee.

5
We verzorgen bewegingsonderwijs voor 

Internationale Schakelklassen: 
in de lente voor het basisonderwijs bij 

de Regenboog en bij het Buitencentrum, 
in december aan het voortgezet  

onderwijs in Oosterwolde.

   
“De pauzeactiviteiten zijn een  

meerwaarde voor ons: kinderen 
kijken er naar uit, spelen actiever 

en er zijn minder incidenten.” 

Greetje van Gelder 
pleinwacht de Bron

Digitalisering 
bewegings-
onderwijs.

Betekenisvolle 
bijeenkomsten  

Bewegingsonderwijs-
sectie organiseren.

Focus 2023 

Zorg 
Verplichting 

2x 45 minuten 
bewegingsonderwijs 

gaat in per 1 
augustus 2023: zijn 
scholen hier klaar 

voor?

MQ scan resultaten 
in de  gemeente 

Oldebroek

https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/MQ_scan_resultaten_2022-2023_-_Testronde_1.pdf


“Het is echt een plein 
geworden wat bij onze school past. 

We zien leerlingen die zichtbaar 
ontspannen en genieten door actief 

bezig te zijn of te rusten en door 
een gevarieerd aanbod van spel- 
en rustplekken hun motorische, 

sociale en cognitieve vaardigheden 
ontwikkelen. Hierdoor zijn er veel 

minder incidenten.”  

Willem Verheij 
 leerkracht Eben Haëzer

Begeleiding bij (her)inrichting van 
hun schoolplein is afgerond bij de 
Eben Haëzer6 en Timotheüsschool 
en voortgezet bij de Nassauschool 
en Regenboog. 

2
2 QR fit routes gerealiseerd 
in Wezep en Oldebroek en 
geopend met try-out7. 

6 extra buiten-
sportnetten 
gerealiseerd en 
geopend8 in het 
kader van het 
WK Volleybal.

  
 

“Samen zorgen we voor een  
gezondere omgeving van onze 

 kinderen op de opvang.”

Jorien van Veelen 
Kinderopvang Bijdehandjes 

6
Gezonde 

omgeving

We sluiten een samen-
werkingsovereenkomst 
met kinderopvang  
Bijdehandjes en verlengen 
die met Zwembad de 
 Veldkamp.

https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Voor_en_na_fotos_collage_Eben_Haezer_schoolplein_2020-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IIZizwUT5sk


Gezonde omgeving

Daily Mile opgezet bij  
basisschool het Noordermerk. 

Realisatie van een  
openbaar drinkwaterpunt 
bij de Erica Terpstrahal in 
Wezep.

Zorg 

Focus 2023 
Er doen 3 scholen mee aan EU 
schoolfruit en 6 aan het Nationaal 
schoolontbijt. De Nassauschool  
ontbijt met de burgemeester10.

3
Wekelijks verzorgen van 
sportieve activiteiten 
bij BSO’s van SKO en 
Bijdehandjes11 waar 
gemiddeld 21 kinderen  
aan meedoen.

De kantine van Kickboks 
Wezep9 krijgt een gezonde 
impuls.   

Gezamenlijke 
aanpak  

voedingsbeleid 
bij scholen.

Contact PPS 
partners  

intensiveren en 
overeenkomsten 

verlengen.

Aanpak wijk 
Buurtmidden 
Wezep Noord 
op gebied van 

spelen, bewegen 
en ontmoeten.

Draagvlak bij scholen 
om beleidsmatige  
gezonde keuzes  

structureel te maken.

https://www.youtube.com/watch?v=rLVypx974ME


Sociaal
Vitaal

“Bewegen is goed voor
 lichaam en geest. En het was 

ook nog eens gezellig!” 

Deelnemer 
Diabetes Challenge

We organiseren samen met Contour 
Fysiotherapie de Nationale Diabetes  
Challenge12 in Wezep en Oldebroek.  
20 weken lopen in totaal 18 deel nemers 
mee. 

2 keer per week zijn er  
Fit bij de Koffie13 lessen in 
Wezep en Oldebroek/ 
Oosterwolde met 
gemiddeld 4 deelnemers 
per les. 2

31
We geven 31 keer Club Extra14 
met gemiddeld 4 deelnemers.

Wij verzorgen wekelijks de  
Walking Football15 training  
bij OWIOS voor gemiddeld  
7 deelnemers per keer. 

 
“Het voetbalspelletje speel ik met 
heel veel plezier en elke deelnemer 
kan op eigen niveau deelnemen. Ik 
tref nu wekelijks oud-medespelers 

en we wisselen regelmatig verhalen 
uit van vroeger.” 

Deelnemer  
Walking Football



1 keer per maand organiseren 
we samen met Nummer-13 en 
het CJG een activiteit voor 
jongeren met autisme. 1x

We hebben 1 inwoner met een 
beperking kunnen helpen via de 
sporthulpmiddelen-uitleen van 
Uniek Sporten16.

Er is een aanvraag gedaan en 
toegekend via het Lokaal Sport-
akkoord voor onderzoek naar 
het opzetten van een inclusieve 
vereniging Better2Gether17 in 
Oldebroek.

Sociaal Vitaal

Zorg 

Focus 2023 

Continuïteit 
bieden in 
 aanbod.

Doelgroep  
vinden en  

betrekken bij  
het passende 

aanbod.

Kwetsbaarheid van 
doelgroepen na 

corona en uitval van 
lessen.



Sport-
stimulering

We organiseren 
verschillende 
evenementen: Zomerkamp voor 30 

kinderen uit financieel 
minder draagkrachtige 
gezinnen en jonge mantel-
zorgers.

Schaatslessen19 bij 
de Scheg - 33 deelnemers. 

Pietengym20 Oldebroek - 
135 deelnemers. 

Dauwtrappen21 met puzzelfietstochten 
van 25 en 45 km - 40 deelnemers.

 
“Wat een prachtig diverse en goed 
georganiseerde dag is dit! Een compliment 
aan alle vrijwilligers en sportaanbieders!”

Leerkracht Spoorzoeker

Koningsspelen Wezep groep 4 t/m 8 - 672 deelnemers.

Discoschaatsen18 tijdens  
het ATB Winterfestijn –  
300 deelnemers. 

300

https://www.youtube.com/watch?v=cpvx75h3OJ4


Sportstimulering We houden schoolsporttrajecten met KV 
Rood-Wit, VSCO’61, Blauw Wit, DEZ/NGKZ en 
schaatsen in samenwerking met ATB Vereniging 
Oldebroek.

Aan 6 vakantie-activiteiten doen 
gemiddeld 65 kinderen mee:  
Sportnite22 (2x), Jungle Fun23, 
Clash of Trefbal24, Waterspektakel 
en het Frozen25 BeweegFeest.

Er zijn 119 aanvragen gedaan bij het Jeugdfonds Sport 
en Cultuur26, 76 aanvragen bij het Volwassenenfonds27 
en 16 bij het Fonds Kinderhulp28. Een groei van 45% 
ten opzichte van 2021.

53x
We lenen 53 keer ons sport- en spelmateriaal29 

uit aan 40 verschillende partijen.
Aan 10 AftersCools doen 
gemiddeld 50 kinderen 
mee.

Zorg 

Focus 2023 
Nieuwe  

partijen laten 
participeren in 
schoolsport-

trajecten.

Thema’s bij 
naschoolse 
activiteiten 

voortzetten; 
slaan goed aan bij 

de doelgroep.

Kwaliteit boven 
kwantiteit bij 

vakantie activiteiten.

Juiste activatie 
van jongeren.

Groei van 
aanvragen bij 
fondsen voor 

sport en cultuur.

“Het traject met Goed  
Bezig via de scholen 
heeft na het school-

volleybaltoernooi een 
heel aantal enthousiaste 

leden opgeleverd!”

Hanneke Spijkerboer
 Blauw Wit

https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/2022_Jaarrapportage_Oldebroek_JFSC.pdf
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/2022_Jaarrapportage_oldebroek_VFSC.pdf


Gezonde
leefstijl

Ouder deelnemer Peuter4Daagse
 
 “Het was fantastisch, ons zoontje was super enthousiast en trots 
op zijn medaille! Als ouders werden wij gestimuleerd om op de dagen 
dat hij niet naar de opvang ging met hem te lopen. Een goed initiatief 
wat wij ook na de vierdaagse als gezin willen volhouden.” 

Aan de Peuter4Daagse nemen 900 peuters deel.

229 leerlingen uit 
groep 7 & 8 van  
8 verschillende  
scholen doen mee 
aan de Broodjes  
Battle30 naar 
aanleiding van het 
eerder verschenen 
lunchboekje31.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen 
bezoekt Goed Bezig – JOGG Oldebroek 
om een beeld te krijgen van onze aanpak.

 
“Ik hoop dat veel  
gemeenten het
 voorbeeld van 

Oldebroek volgen.”

Maarten van Ooijen 
Staatssecretaris  

Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

We lanceren een 
Goed Bezig Caching32  
met 452 deelnemers33.

Aan de Fitweek36 voor 
groepen 4 doen 10 
scholen mee.452

Bekijk de rapportage over de samenwerking 
van JOGG in de Noord Veluwe in 2020-2022

https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Rapportage_JOGG_NV_2020-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tQ_Ic-N8Bt8
https://www.youtube.com/watch?v=i886SULvD5U


We bereiken tijdens de 
Avondvierdaagse Wezep 1200 
deelnemers met onze gezonde 
vierdaagse pakketten. En 
besteden aandacht aan gezond  
belonen samen met lokale 
ondernemers.

Gezonde leefstijl

Voor de tweede keer krijgen 
100 brugklassers van het  
Agnieten College 
Gezondheidskunde. Samen 
met Tactus, Nummer-13 en 
van Dam Voedingsadvies 
geven we 5 lessen over 
voeding, bewegen, 
weerbaarheid, alcohol & 
drugs, schermtijd & social 
media.

De resultaten van 
de leefstijllessen 
Gezondheidskunde.

Met 4 supermarkten en 12  
opvangorganisaties 
organiseren wij Gezond 
Tussend’ooren met aandacht 
voor gezonde tussendoortjes. 
Hierbij is onder andere 
een kleurplatenactie, 
Winkelspeurtocht en bezoek 
aan de wijktuin in Wezep met 
een oogstdag.

“De kinderen vonden het 
proeven erg leuk en bijna 

iedereen heeft alles opgegeten.”

Pedagogisch medewerker
peuteropvang Nassauschool

 
“Mijn dochter heeft geleerd dat 
fitter worden door een sport te 

doen, waarbij je plezier hebt, echt 
heel fijn en leuk kan zijn.”

Ouder van een deelnemer

gezond
TUSSEND’OoREN

Tijdens de Slaap Lekker- 
campagne is er een 
kussengevecht34 met 60 
kinderen en een thema-avond 
over slapen voor ouders.

Er nemen 1200 inwoners deel 
aan de #7dagenwaterchallenge35.

Zorg Focus 2023 

Het effect van  
campagnes 
in relatie tot 

inspanningen en echte 
gedragsverandering.

Campagnes inzetten 
op specifieke 

doelgroepen en 
gebieden in plaats van 

gemeentebreed.

660

Extra Gym+31 met extra aandacht voor leefstijl gestart
in Oldebroek met 12 en in Wezep met 7 deelnemers.  

Leerlingen beoordelen deze lessen gemiddeld met een 7,3

https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Flyer_Gezondere_Vierdaagse_2022_-_DEF.pdf
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Factsheet_Leefstijllessen_4-5_feb_2023.pdf


Verenigings-
ondersteuning

We onderzoeken in samenwerking met 
Windesheim hoe WTP het beste zijn leden 
kan behouden. Dit levert de vereniging een 
adviesrapport op.

“Het onderzoek gaf ons inzicht in 
de behoefte van leden en potentie-
le leden. Het heeft geleid tot veel 

verbeteracties en de aanzet tot het 
reorganiseren van de vrijwilliger-

sorganisatie in 2023.” 

Wibo van Wier  
Bestuurslid Wezep Tennis Padel

We waren kartrekker van het kernteam van 
het Lokaal Sportakkoord. Daarbij werden 15 
initiatieven dankzij financiële bijdrages of 
services in gang gezet.

Sportaanbieders 3 keer  
geïnspireerd en geïnformeerd 
middels een nieuwsbrief met 
relevante actualiteiten. 

Voorbeelden van 
de nieuwsbrief

Geadviseerd bij diverse hulp-
vragen van sportaanbieders 
met als terugkerende thema’s: 
de Club Kader Coach (WHC en 
VSCO) en verenigingsstructuur 
(WHC en WTP).

https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/947/verenigingsadvies


Met gemeenten Hattem en 
Heerde organiseerden we 
de theatershow ‘Dat schiet 
lekker op zo’ waar OWIOS, 
WHC en Badminton ’80 
aansloten. 

Verenigingsondersteuning

“Met humoristische voorbeelden en  
anekdotes krijg je als volwassene een 

spiegel voorgehangen wat jouw invloed is 
op een veilig sportklimaat voor kinderen. 
Gaat het om winnen en/of plezier maken? 

Een voorstelling die op een eenvoudige 
manier laat zien hoe de belevingswereld 
van een kind totaal  verschilt met die van 

een volwassene.”

Jacko van den Bosch
 Voorzitter OWIOS

Vanuit de Gelderland Loves to Move36 impuls 
hebben wij met 5 lokale partijen inclusie onder 
de aandacht gebracht. Door te vlaggen en hun 
achterban te informeren tijdens de landelijke 
Coming-Outdag.

Zorg 

Focus 2023 

Opzetten 
Sportakkoord II.

Hoeveelheid 
 tijd voor 

verenigingsonder-
steuning.

Intensiveren  
contacten 

beweegaanbieders 
en hun hulpvragen 

ophalen.

Draagvlak 
 beweegaanbieders 
om mee te denken/
werken in Sportak-

koord werkgroepen.



Communicatie 

Goed Bezig  
krijgt een  
nieuwe huisstijl. 

“Het was na tien jaar tijd om onze 
huisstijl met ons mee te laten 

groeien. Met deze nieuwe frisse 
look zijn we overal herkenbaar en 

klaar voor de komende jaren.”

Dianne Mensink   
communicatiemedewerker  

Goed Bezig

Basisschoolleerlingen krijgen elke  
2 maanden een digitale flyer met het 
naschools aanbod van Goed Bezig en 
lokale sport- en cultuuraanbieders.

We delen voor de 
zomervakantie 2.500 
vakantieboekjes uit aan 
basisschoolleerlingen, 
met daarin activiteiten 
voor thuis en in de buurt. 

2500

Aantal volgers via verschillende kanalen 

Instagram +117

+119

+3

+5

+34

+4.963

Facebook

TikTok

Twitter

Youtube

Website

Onze meest 
succesvolle post 
van 202237 gaat 
over onze nieuwe 
kleding en heeft 
een bereik van 
7100 views.

Zorg Focus 2023 

Campagne  
voeren op  

specifieke thema’s 
zoals voeding of 
vrijwilligerswerk.

Doorlooptijd om  
te komen tot een 

nieuw online  
activiteitenplatform.

https://www.goedbezigoldebroek.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/GB-zomerboek_2022_definitief.pdf


Bonus: WK VOlleybal

 “We hebben dankzij inspanningen 
van volleybalverenigingen, media 
en ondernemers een groot bereik 

gehad. Volleybalverenigingen 
hebben dit ook echt als impuls 

voor hun sport en club ervaren.”

Rudolf Huberts 
Kartrekker kernteam WK Volleybal

In september 2022 werd het WK Volleybal voor vrouwen in Nederland gehouden. 
Oldebroek was gastgemeente voor Thailand en organiseerde verschillende  
side-events. Daaraan deden bijna 10.000 deelnemers mee.

ACTIVITeITeN 

Gastgemeente Oldebroek

(t/m 18 jaar) aan 
kennismakings-
lessen en clinics 
onderschools

* Deelnemers betreffen geen unieke deelnemers, kunnen dezelfde zijn die meermaals hebben deelgenomen.

bij activiteiten bij 
de vereniging: 
toernooien, open 
dagen, open 
trainingen

 
aan themadagen: Broe-
kermarkt, Schapen-
markt, Waterchallenge, 
gezamenlijk wedstrij-
den kijken in kantines

Thailand 

Oldebroek
Thailand

aan de Nationale 
Diabetes  
Challenge

20 deelnemers

3000 deelnemers

aan WK leskaarten 
/ themalessen op 
basisscholen 

700 deelnemers
900 deelnemers

1478 deelnemers

eN DeeLNeMerS*

Factsheet WK Volleybal 2022

1079 deelnemers

aan winacties: 
ondernemersactie 
Wezep, prijzenpuzzel 

krant (2x), fotoactie na 

afloop, speurtocht  
en kleurwedstrijd



“De volleybalsport 
heeft weer een 
goede boost 
gehad, veel 
mensen spraken  
er over.”  
Volleybalvereniging  
Blauw Wit

BErEIK FiLMpJeS

van reportage 
Thaise televisie45 
over het bezoek 
aan Oldebroek

aan de 
verschillende 
lokale activiteiten 
(niet zijnde 
deelnemers)

Activiteiten
via verschillende 
mediauittingen in de 
regio: periodiek item 
in de Veluwe Koerier, 
video-items LOCO, 
social media content, 
WK Volleybalpockets44

“We hebben de impact 
van een sport kunnen 

laten zien aan niet-
volleyballers/sporters en 
het plezier van bewegen 

en volleybal in het 
bijzonder laten ervaren.”  

Buurtsportcoach  
Goed Bezig Oldebroek

11.750 mensen bereikt

4355 bezoekers

486.000 views 

•  Nevobo filmpje side-events Oldebroek40

•  Thaise bezoek aan Oldebroek41

•  Opening buitensportnetten42

•  Kick off bijeenkomst WK Volleybal43

  waar we betrokken 
waren bij Team Thailand:

• ontvangstbezoek en clinic 

•  teampresentatie met diabetes 
challenge lopers

• eten met een lokaal team 

•  wedstrijdbezoek en faciliteren 
ballenmeisjes 

•  teammanager die 6 dagen 
meeliep met het team.

5 activiteiten 

75% behaald

100% behaald

100% behaald

33% behaald

85% behaald

50% behaald

Behalen van gestelde doelen: 

•  Zoveel mogelijk inwoners van de gemeente actief en passief kennis 
laten maken met volleybal en het WK 2022 via diverse side events

• Het creëren van (sport)plezier en (sport)beleving met specifiek volleybal

• Versterken van de volleybalverenigingen in de gemeente

• Impuls geven aan het lokale bedrijfsleven

• Stimuleren en ondersteunen van lokale samenwerkingen

•  Bevorderen van een gezonder voedingsaanbod en het bevorderen 
van bewegen in het algemeen en sport in het bijzonder

Kernteam WK Volleybal:

•  De in te zetten tools als: 
wedstrijdkaarten, clinics, 
nevobo bus

•  Volleybal in het straatbeeld 
brengen met buitensportnetten

•  Uitgebreide brainstorm als 
start met veel stakeholders

•  Bezoek Thaise 
team waarbij  
alles samen 
kwam in de ontvangst door 
het lokaal bestuur en een 
volleybalclinic voor de lokale 
jeugd.

•  De gezamenlijke uiting van de 
volleybalboodschap via allerlei 
kanalen en gedurende  
een langere periode.

•  6 extra 
buitensportnetten 
geplaatst met 
sportmaterialen

•  Nieuwe contacten tussen 
verenigingen, bedrijven en media 

•  Enthousiasme onder eigen leden

•  Nieuwe leden en 
naamsbekendheid

Evaluatie met kernteam
Lessons learned:

Zeker weer doen:Hoogtepunt van 
de activiteiten: 

Wat heeft het partijen 
opgeleverd?

•  Ook richting toernooi 
verbinding houden als 
werkgroep

•  Weinig verbinding met het 
hostteam Thailand in Oldebroek 
zelf: geen trainingslocatie, geen 
verblijfslocatie

https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=6IxyOt&v=419661833641579
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=6IxyOt&v=419661833641579
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/WK%20Volleybalpocket_digitaal_LR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ttWSDemniOY
https://www.youtube.com/watch?v=ENkTQUY1k4M
https://www.youtube.com/watch?v=mmQmBpDZ5N4
https://www.youtube.com/watch?v=hyGdPJcAbtA


De start
Met veel partijen is in 2019/2020 het Lokaal 
Sportakkoord Oldebroek opgesteld. Dit akkoord 
bestaat uit afspraken tussen (commerciële) 
beweegaanbieders, maatschappelijke partijen en 
gemeente over gezamenlijke ambities. Er werden 
vier ambities geformuleerd die invulling krijgen met 
concrete doelen en acties. Hieraan verbonden zich 
lokale partijen door hun handtekening te zetten om 
zich hiervoor in te zetten.  
 
De ambities in Oldebroek waren:
• Iedereen kan bewegen!
•  Gemeente Oldebroek daagt uit te (blijven) bewegen!
• Actieve inwoners in een vitale sportomgeving!
• Jong geleerd is oud gedaan!
 
Ook is uitgesproken om helder te communiceren over 
positieve gezondheid, preventie en gezonde leefstijl. 

Lees het Lokaal Sportakkoord 

Oldebroek 2020-2022

Bonus: Sportakkoord
2020 - 2022

Opleiding Rood Wit

QR Fit route

Sport BSO 

Opening Kwiekroute
Winterfestijn 
ATB Vereniging

De uitvoering
Met ondertekening van het 
akkoord in september 2020 begon 
een periode van 2,5 jaar waarin 
lokale partijen in werkgroepen 
invulling gaven aan de ambities. 
Ze konden daarbij gratis gebruik 
maken van allerlei diensten van 
sportbonden. Te denken valt 
aan workshops, opleidingen en 
begeleidingstrajecten op maat. 
Ook was er een uitvoeringsbudget 
beschikbaar om lokale acties te 
realiseren, over de gehele periode 
€ 80.000,-. Een kernteam met 
vertegenwoordigers uit de lokale 
sport zag toe op uitvoering van 
de acties en besteding van het 
uitvoeringsbudget.

https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/2020_-_Sportakkoord_Oldebroek_def.pdf


Diensten
Er werden in totaal 14 diensten aangevraagd en toegekend, hieronder een overzicht.

maart-20 OWIOS
Goed Bezig

Trajectbegeleiding open sportpark
Trajectbegeleiding kernteam sportakkoord

Inspiratiesessie kansen voor 50+ sport
Inspiratiesessie ClubKaderCoach
Opleiding voor VertrouwensContactPersoon

Opleiding tot assistent trainer 2

Opleiding tot Korfbaltrainer 2
Workshop training geven (de basics)
Procesbegeleiding verenigingsstructuur

september-20 Goed Bezig Workshop begeleiding jongeren met autisme
Workshop 4 inzichten voor bestuurders

Opleiding tot ClubKaderCoach

Verkenning open sportpark
Procesbegeleiding: verenigingsstructuur / DNA

januari-22 VSCO

april-22 WHC
WHC

september-20 Goed Bezig  
Goed Bezig
Goed Bezig

maart-22 OLVO

oktober-22 Rood Wit
Rood Wit
WTP

Datum Partij Dienst

Budgetten
Er werden in totaal 23 initiatieven ingediend met een budgetaanvraag, 
waarvan er 19 zijn toegekend. Hieronder een overzicht.

Datum Partij Idee Datum Partij Idee

feb-21 Viattence Kwiekpad

apr-21 Goed Bezig Work-out routes

apr-21 Goed Bezig Diabetes Challenge Wezep

apr-21 Het Baken Beweeg ID Box

Datum Partij Dienst

Lees een korte beschrijving 

van de onderstaande initiatieven

sep-21 OWIOS ASM training

sep-21 Gemzen Veilig looproute

sep-21 Gemeente Coördinatie Sportakkoord

mrt-22 Goed Bezig Online Activiteitenplatform

mrt-22 Contour Diabetes Challenge Oldebroek

apr-22 Blauw Wit / VZK WK Volleybal Oldebroek activiteiten

dec-21 OWIOS Hybride leeromgeving

dec-21 WTP Aanleg Padelbanen

mei-21 Blauw Wit Beachvolleybal velden en lessen

jun-21 SOS Open dag tennisbanen
dec-22 t Wilde Westen Volleybalnet in speeltuin

dec-22 SKO Beweeg BSO

sep-22 OWIOS Hybride leeromgeving

jun-22 VSCO Opleiding Voetbal Kader Coach  

jun-22 ATB Vereniging ATB Winterfestijn

jun-22 Goed Bezig Better2Gether onderzoek
Hybride leeromgeving

Open dag tennisbanen

WK Volleybal 
Oldebroek

https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/941/voorbeelden


Bonus: Sportakkoord
2020 - 2022

Aanleg padelbanen

Beachvolleybal Blauw Wit

OWIOS omgevingsanalyse

Beweeg ID Box

Resultaten
Naast bovengenoemde resultaten is er ook geprobeerd in werkgroepen aan 
de slag te gaan met de gestelde ambities. Mede door corona merkte het 
kernteam dat het draagvlak hiervoor niet aanwezig was. Terugkijkend op de 
gestelde ambities heeft het kernteam geëvalueerd op de gestelde doelen en 
besloten een aantal doelen terug te laten komen in Sportakkoord II  
(2023-2026). Klik hier voor een overzicht van de gestelde doelen met het 
resultaat of de huidige status. 

Lessons learned
Terugkijkend op 3 jaar Lokaal Sportakkoord heeft het kernteam een aantal 
lessen geleerd: 

1. Bijeenkomsten met een divers kernteam waren positief
2. Coördinatie en trekkersrol vanuit Goed Bezig Oldebroek is nodig
3. Er zijn veel verschillende initiatieven vanuit  

diverse partijen ingediend 
4. Participatie sportaanbieders hadden we meer van verwacht
5. Bij uitwerking van ambities in de werkgroepen ontbrak het aan  

draagvlak / -kracht
Wim Boerendans:   Voorzitter Volleybalvereniging Blauw Wit
Wim Krooshof:  Coördinator loopgroep Wezep Atletiekvereniging De Gemzen
Jacko van den Bosch:  Voorzitter Voetbalvereniging Owios
Dirk Jan Grootkarzijn:  Vrijwilliger ATB vereniging en LOCO
Arjan Jansen:   Inwoner gemeente Oldebroek (niet op foto)
Daniëlle Koopman:  Locatiemanager Zwembad de Veldkamp
Rudolf Huberts:   Coördinator Goed Bezig Oldebroek
Peter Zoombelt:  Beleidsmedewerker sport Gemeente Oldebroek
  

Evaluatiefilmpje Lokaal 

Sportakkoord Oldebroek 2020-2022

https://youtu.be/Jp2Lq67ixWo


De collega’s achter  
10 jaar werken aan een 
gezondere en actievere 
gemeente Oldebroek

Jaar



1: Uitleg JOGG

6: Video opening plein Eben Haëzer 12: Uitleg Nationale Diabetes Challenge

13: Uitleg Fit bij de Koffie

14: Uitleg Club Extra

15: Uitleg Walking Football

16: Uitleg Uniek Sporten

17: Uitleg Better2Gether

8: Video opening buitensportnet  
de Schaapskooi

9: Video uitreiking gezonde kantine 
Kickboks Wezep

10: Informatie en foto’s Nationaal  
Schoolontbijt van de Nassauschool  
met de burgemeester

11. Uitleg samenwerking kinderopvang 
Bijdehandjes

2: Filmpje Goed Bezig gymles 

7: Video opening QR Fit route en 
looproute Wezep

3: Uitleg impuls bewegingsonderwijs

4: Uitleg Extra Gym

5: Uitleg MQ scan
 

Bewegingsonderwijs

Gezonde omgeving Sociaal vitaalBronnenlijst
18: Filmpje discoschaatsen

19: Filmpje schaatslessen

20: Filmpje pietengym

21: Filmpje Dauwtrappen

22: Filmpje Sportnite

23: Filmpje Jungle Fun

Sportstimulering 

https://jogg.nl
https://youtu.be/7ya1VdQk1i8
https://www.nationalediabeteschallenge.nl
https://impulsbewegingsonderwijs.nl
https://www.youtube.com/watch?v=mmQmBpDZ5N4
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/846/club-extra
https://www.instagram.com/reel/ClEZFG_D3A1/
https://www.youtube.com/watch?v=i73_0eE2OC4
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/952/fit-bij-de-koffie
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/754/extra-gym
https://www.youtube.com/watch?v=Ih2SEWWsqWM&feature=youtu.be
https://www.owios.nl/teams/kabouters-2
https://www.unieksporten.nl
https://b2g.nl
https://mqscan.nl
https://www.locomediagroep.nl/nieuws/7779933-burgemeestersontbijt-in-oldebroek
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/laatste-nieuws/2576/kinderopvang-bijdehandjes-werkt-aan-gezondere-toekomst-van-de-jeugd
https://www.instagram.com/reel/CnR3mNdq9DE/
https://www.instagram.com/reel/ClWc90IDagS/
https://www.instagram.com/reel/CZzE4spD10Q/
https://www.instagram.com/reel/CeBNL_VjhtL/
https://www.instagram.com/reel/Car6HxNjZ3k/
https://www.instagram.com/reel/CdGCGUEjj2_/


24: Filmpje Clash of Trefbal

25: Filmpje Frozen beweegfeest

30: Uitleg Broodjes Battle 36: Filmpje Abdi Nageeye tijdens 
#7dagenwaterchallenge

31: Lunchboekje 37: Uitleg Fitweek

32: Uitleg Extra Gym + 

33: Filmpje Goed Bezig Caching 38: Uitleg Gelderland Loves to Move

39: Filmpje meest succesvolle post 
van 2022

34: Resultaten Goed Bezig Caching

35: Filmpje Kussengevecht

26: Uitleg Jeugdfonds Sport en Cultuur

27: Uitleg Volwassenenfonds

28: Uitleg Fonds Kinderhulp

29: Uitleg sport- en spelmateriaal

Sportstimulering Gezonde leefstijl Gezonde leefstijl

Verenigingsondersteuning

Communicatie

40: Filmpje WK side-events Oldebroek

41: Filmpje bezoek Thaise team aan 
Oldebroek

42: Filmpje opening buitensportnetten

43: Filmpje Kick off bijeenkomst 
WK Volleybal

44: WK Volleybalpockets

45: Filmpje Thaise televisie over bezoek 
aan Oldebroek

WK Volleybal

https://www.instagram.com/reel/Cj5BPo-jpNi/
https://www.instagram.com/reel/CnM12DZKH39/
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Goed_Bezig_Broodjes_Battle_DEF.pdf
https://www.facebook.com/goedbezigoldebroek/videos/5100110190026726
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/357/jeugdfonds-sport-cultuur
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/1019/extra-gym
https://www.goedbezigoldebroek.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/GB-lunchen_WEB.pdf
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/laatste-nieuws/2590/aandacht-voor-gezonde-leefstijl-in-groep-4
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/877/volwassenenfonds-sport-cultuur
https://www.youtube.com/watch?v=i73_0eE2OC4
https://eurogames2022.eu/gelderland-loves-to-move/
https://www.instagram.com/reel/CikKqTYjN7Q/
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/401/fonds-kinderhulp
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Infographic_JOGG-Caching.pdf
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/363/materiaaluitleen
https://www.instagram.com/reel/Ckv3ZrODbui/
https://www.youtube.com/watch?v=mmQmBpDZ5N4
https://www.youtube.com/watch?v=hyGdPJcAbtA
https://www.youtube.com/watch?v=hyGdPJcAbtA
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/WK%20Volleybalpocket_digitaal_LR.pdf


Uitgave:   Goed Bezig Oldebroek,  
   Boterakkers 19, 8091 ED Wezep 

Foto’s:   Goed Bezig Oldebroek, Alida Bosma,  
   Ernie van Beek, WIEL. 

Contactpersoon:  Rudolf Huberts, rhuberts@oldebroek.nl,  
   038 375 8658 
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