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DE WAARDE VAN 
SPORT EN BEWEGEN

VOORWOORD
Onze mensen zijn in maart direct aan de slag gegaan. Onze buurtsportcoaches 
plaatsten binnen no time online challenges op social media. Voor jongeren, senioren 
en mensen met een beperking werden beweegprogramma’s ontwikkeld om thuis in 
beweging te blijven. We werkten actief samen met scholen om online bewegings-
lessen aan te bieden tijdens schooluren. Ook achter de schermen vormden we een 
vraagbaak. Er ontstond soms chaos binnen sportverenigingen vanwege onduidelijk-
heid over de coronaregels. Dankzij het korte lijntje met de gemeente fungeerde 
SportService Zwolle als intermediair, we beantwoorden vragen en namen zorgen 
weg waar dat kon. 

Het grootste compliment verdient de samenwerking tussen de sportverenigingen 
en -aanbieders, de gemeente Zwolle, regiogemeenten en maatschappelijke organisa-
ties. Iedereen stond voor dezelfde zware uitdaging om met beperkte mogelijkheden en 
opgelegde afstandsmaatregelen de aansluiting met de inwoners te behouden. 

Er ontstonden hierdoor schitterende samenwerkingen, zoals Zwolle beweegt, 
Zwolle Beleeft en De Olympische Tocht. Lees alles hierover in dit jaarverslag! 
Maar er was meer. Basisschoolkinderen uit groep 8 konden helaas niet op kamp, 
dus bedacht onze buurtsportcoach Sharon de Witte samen met haar collega’s 
Expeditie Groep 8; een sportieve expeditie om de basisschooltijd van deze 
leerlingen toch nog leuk af te sluiten. Zij won door haar creativiteit en flexibiliteit 
zelfs de nationale stimuleringsprijs ‘Buurtsportcoach van het jaar 2020’! 
Een bekroning op haar én ons werk in Zwolle en de regio.

En ook werd het Zwols Sportakkoord ondertekend! Door meer dan tachtig onder-
tekenaars uit het onderwijs, de zorg, welzijn, overheid, sport- en beweegaanbieders 
en het bedrijfsleven. Zij dragen met de uitvoering van dit akkoord bij aan een vitaal 
leven met plezier in sport en bewegen. Het Overijssels Sport- en Beweegakkoord 
kwam tot stand als bovenlokale kracht tussen de lokale Sportakkoorden en het 
nationaal Sportakkoord. 

Als laatste onze samenwerking met Regio Zwolle United. Ons doel is om een 
sportief netwerk te creëren dat bijdraagt aan de doelstellingen van de regio Zwolle 
en de Sportakkoorden. Dit heeft geleid tot gezamenlijke huisvesting in het MAC3PARK 
stadion. Een plek die sport ademt. Hier openen we in 2021 onze deuren voor iedereen 
in regio Zwolle die sport en bewegen een warm hart toedraagt.

Prachtig toch? Mijn les uit het afgelopen jaar, is dat we met sport en beweging in 
staat zijn tot verbinding, flexibiliteit, creativiteit en doorzettingsvermogen. Meer dan 
ooit. Ik ben trots op wat er wél is gedaan! Laten we daarom vasthouden waar we 
mee bezig zijn. Zodat we een leven lang met plezier kunnen blijven sporten in regio 
Zwolle!

Jolanda van der Veer
Directeur-bestuurder

De meeste jaarverslagen over 2020 bevatten ongetwijfeld een 
voorwoord dat gaat over het absurde, onvergetelijke en verdrietige 
jaar. Want dat was het voor velen van ons. Zo kreeg óók ik met 
SportService Zwolle op 12 maart het nieuws dat Nederland in 
algehele lockdown moest. De geplande SSZ schoolsporttoernooien, 
activiteiten en evenementen verdampten voor onze ogen… 
Wat nu? Onze primaire reactie was het team informeren over 
zaken die niet meer mochten. Alles helder en duidelijk communiceren 
richting onze mensen, de verenigingen en scholen. Maar na een 
nachtje slapen besefte ik; dit moet anders. We gaan kijken naar 
wat wél kan. Want sport en beweging móet doorgaan, juist 
tijdens een pandemie! Wat bleek? Het werd een druk en actief 
jaar waarbij sport de broodnodige verbinding legde.  
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Stadsdelen 
in cijfers
2020

  Wekelijkse activiteiten

Aa-landen / Holtenbroek
Out of the Box
Opening Out of the Box
Expeditie Groep 8
Cruyff court clinics
Cruyff court voorrondes
Speeltuinspeurtochten

Stadshagen / Westenholte
Ontdek je sport
Sportnite
Apenkooi
Sport- en fundag
Expeditie Groep 8
Gezondheidsdag
Peuterbootcamp

Centrum
Wereldmeiden
Sport- en fundag
Sportnite
Wijkevent
Buurtsport
Zaalvoetbal clinics
Wandelen met (kwetsbare) ouderen
KUSZ week
Sportgroep senioren 

Zwolle-Zuid
Energy Break
Expeditie Groep 8
Blinden- en slechtziendendag
Diverse bijzondere sportactiviteiten
Sportieve buurtkamer
Sportspektakeldag
Jongerenactiviteiten i.s.m. Travers
Sportmix ochtend
Sportieve BSO

peutergym

kaboutersport

everybody (obesitas)

seniorensport

walking football

sport BSO 

overig

Stadshagen-Westenholte
Holtenbroek / Aa-landen
Centrum
Zwolle-Zuid

Frequentie per week

2260+
deelnemers in beweging
Stadshagen / Westenholte

1540+
deelnemers in beweging
Holtenbroek / Aa-landen

1670+
deelnemers in beweging
Centrum

1045+
deelnemers in beweging
Zwolle-Zuid

3x

1x

1x

1x

1x

3x

4x

3x

2x

3x

3x

2x 2x

2x

2x

2x

1x

1x

1x 1x

1x

3x3x
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Fortnite, maar dan    
    veel leuker!

bewegen
op locatie

Expeditie 
  groep 8 
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Bij 62% van de Zwolse basisscholen zijn onze beweegteams 
actief binnen het bewegingsonderwijs.

   Onze beweegteams zijn actief in deze regio’s:
                 Dalfsen, Kampen, Raalte, 
            Steenwijkerland en Zwartewaterland

Sport in coronatijd

Helaas konden veel onderdelen niet 
of slechts beperkt doorgaan. Snel schakelen 
leverde ook een heel online programma op. 

Ons youtube account had bijvoorbeeld in 
december ruim 171.260 weergaven! 

Een overzicht van aangepaste 
activiteiten en events:

Aantal   deelnemers aan activiteiten in   2020   totaal

Zwolle Beweegt
SSZ Challenge

Online peutergym
Online workouts

Coronavraagbaak 
voor 

sportverenigingen
Samenwerking 

platform jongeren
Webinars

Expeditie Groep 8
Online 

Koningsspelendans
Minute to Score

Olympische Tocht

Speeltuin 
speurtochten

Out of the Box
Sport en fundagen

Gezondheidsdag voor 
senioren i.s.m. WijZ 

Wandeluurtjes
Online Peptalk

Waterballonnen 
Challenge
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Gemis
“Het mooie aan mijn werk vind ik de warme contacten met de sportverenigingen. 
Met elkaar om tafel, écht in gesprek. Fysiek contact is belangrijk. Je kan snel 
schakelen en je begrijpt elkaar beter. Dat kon plots niet meer. Wat een gemis,” zegt 
Arjan. Annejet vult aan: “Dat heb ik ook met collega’s. Je ziet nog wel je directe 
collega’s, maar ik mis de anderen; het informele én het formele contact. Je hebt elkaar 
echt nodig.” Arjan: “Weet je wat ik veel doe? Wandelen of fietsen en tegelijkertijd 
overleggen. Collega’s buiten ontmoeten, conform de maatregelen. Werkt super.”

2020
“We hebben het afgelopen jaar hard moeten werken om sport en bewegen te 
stimuleren. Het was niet gemakkelijk. Dus ik ben trots op mijn collega’s, ”vertelt 
Annejet. “Eens, zegt Arjan. Je werd gedwongen om een andere rol aan te nemen. 
De beperkingen zorgden voor een verschuiving van je werkzaamheden. Dat moet 
je kunnen en dat hebben we laten zien.”

“We vielen letterlijk stil”. Maar ik ervoer al gauw de veerkracht en 
flexibiliteit van onze collega’s. We traden buiten onze comfortzone. 
We grepen alle kansen aan om van waarde te zijn voor de Zwollenaar, 
vertelt Annejet”. Iedereen heeft zich ingezet. Als de één het even niet 
wist, kwam de ander met de oplossing.” Arjan vult aan: “We zijn ook 
beter gaan prioriteren”.

Veerkracht en 
flexibiliteit 
Door Corona kwam het afgelopen jaar ons team van ruim 
50 medewerkers gevoelsmatig stil te liggen. Dit was een 
uitdaging voor deze fanatieke groep bewegers. We grepen 
dan ook al gauw de kans om toch in beweging te blijven. 
Arjan Jansen, verenigingsadviseur en Annejet Cramer, BSC 
en stadsdeel coördinator vertellen over 2020. 

“Expeditie Groep 8, is gebaseerd op het televisieprogramma Expeditie Robinson. Dit konden we, 
door de versoepelingen en binnen de maatregelen die golden vanwege het Corona virus, in juni 
gelukkig veilig organiseren,” vertelt Marco. Sharon vertelt hoe: “De deelnemende groepen 8 
werden uitgenodigd op een sportpark in de buurt van hun school. In anderhalf uur tijd namen 
twee groepen 8, verdeeld in groepjes van 8 á 10 leerlingen, deel aan zes onderdelen. De groepen 
werden strikt gescheiden gehouden. De begeleidende buurtsportcoaches en stagiaires van 
SportService Zwolle hielden 1,5 meter afstand van de leerlingen. En de materialen werden 
tussendoor schoongemaakt.”

Onvergetelijke belevenis
Michel: “Toen de versoepelingen bekend werden, ondernam SportService Zwolle gelijk actie. 
In een mum van tijd werd deze activiteit georganiseerd. Dat verdient alle lof! De achtstegroepers 
hebben zo hun lagere schoolperiode toch met een leuk en sportief toernooi af kunnen sluiten.”

    MARCO WELINK, 
SHARON DE WITTE EN MICHEL ROOK

 ARJAN JANSEN EN 
    ANNEJET CRAMER

EXPEDITIE 
GROEP 8
In maart 2020 moesten we helaas alle geplande school-
sporttoernooien van dat schooljaar annuleren. Heel jammer. 
Vooral voor de leerlingen die in groep 8 zaten. Zo zagen 
zij het Schoolvoetbaltoernooi aan hun neus voorbijgaan. 
En hiermee de kans om voor de laatste keer de finale in het 
MAC3PARK stadion van PEC Zwolle te spelen. Dit viel veel 
leerlingen zwaar. Vandaar dat we een alternatief bedachten: 
Expeditie Groep 8. Sharon de Witte, buurtsportcoach en 
bedenker van de Expeditie, Marco Welink, event manager
bij SportService Zwolle en Michel Rook, leerkracht bij basis-
school de Zevensprong vertellen hierover.

“Toen de versoepelingen 
bekend werden, 
ondernam SportService 
Zwolle gelijk actie”

JAARVERSLAG 2020
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“In Zwolle is erg veel beweegaanbod voor kinderen. Als we dit meer 
stroomlijnen, ontstaan er echt kansen voor kinderen. En door de handen 
ineen te slaan hebben we een beter bereik. Dat was de aanleiding om eens 
in gesprek te gaan met SportService Zwolle. Ik werk graag samen met 
partners die de ontwikkeling van het kind vooropstellen en eenzelfde visie 
delen. SportService Zwolle heeft een prima uitgangspunt. 

Team
“Je kunt op verschillende manieren ‘knap’ zijn: rekenknap, taalknap en ook 
bewegingsknap. Door een breed onderwijsaanbod te bieden, kan iedereen 

zijn talenten ontdekken. Daarom wil ik de vakleerkrachten beweging graag meer 
integreren in het onderwijs. Echt één organisatie worden. Bestaande uit een sportdeel 
en een onderwijsdeel. Met deskundigen voor beiden. Daarvoor hebben we elkaar 
nodig. Nu kunnen wij de vakleerkrachten beweging van SportService Zwolle inzetten 
door de werkdrukmiddelen die we ontvangen van de overheid. Ik wil graag dat 
zij een vaste waarde worden binnen onze onderwijsteams. Zodat de basisschool-
leerkracht niet alles zelf hoeft te doen.”

Verbinding
“Om het kind zo goed mogelijk te laten ontwikkelen is een bredere aanpak nodig. Daarom 
kijken we ook hoe we van waarde kunnen zijn in de wijk door de juiste verbinding te maken. 
Bijvoorbeeld door een verlengd schoolprogramma met sport en cultuur aan te bieden. 

Er zijn gelukkig veel kinderen die sporten bij een vereniging. Vooral de meest kwetsbare 
kinderen gun ik een zo breed mogelijke ontwikkeling. Het is mooi als SportService 
Zwolle met ons de uitdaging aan wil gaan om de meest kwetsbare kinderen in beweging 
te krijgen.“

Al jaren werken we samen met Openbaar Onderwijs Zwolle. 
Maar ook met Stichting Catent en De Vivente–groep zetten 
we mooie stappen. We praten hierover met Arend Eilander, 
voorzitter van het college van bestuur van Vivente. We 
bespreken zijn visie op het bewegingsonderwijs én de 
verbinding met de wijk. “Ik droom ervan om de vakleer-
kracht beweging meer te integreren in het basisonderwijs”, 
vertelt Eilander. 

Vakleerkracht beweging 
vaste waarde 
binnen de school

“In onze zoektocht naar innovaties om het onderwijs te 
verrijken, kwamen we in contact met Loes Boetes en 
Kelvin Smits van SportService Zwolle. Met hen organi-
seerden wij in 2020 een VR-introductiedag voor leerlingen 
en docenten”, vertelt Frank.”
 
“Door VR willen we meer beleving toevoegen aan het 
onderwijs. Leerlingen kunnen (virtueel) ervaring opdoen  
en zich op diverse manieren ontwikkelen (door coaching, 
persoonsvorming en onderzoekend vermogen). Niet 
alleen tijdens de lessen bewegingsonderwijs, maar ook 

tijdens andere lessen willen wij ze in beweging brengen. 
Hiermee willen we de stap van primair onderwijs naar 
voorgezet onderwijs gemakkelijker maken.”

“Leerlingen zijn erg enthousiast geworden tijdens de 
introductiedag. Ze staan te popelen om weer aan de slag 
te gaan met VR. Ook docenten zijn uitgelaten. Ze bekijken 
allemaal op welke manier ze VR in hun lessen kunnen 
integreren. Aanvullend zoekt Kelvin spellen uit, die in 2021 
ingezet gaan worden om met VR het onderwijs en de 
belevingswereld van de leerlingen te verrijken.”

3 jaar geleden konden we bij SportService 
Zwolle slechts dromen over de inzet van 
Virtual Reality (VR). Intussen zijn de VR 
sets niet meer weg te denken bij het 
sporten en bewegen in Zwolle. “Veel deel-
nemers ontdekken zo een hele andere 
manier van bewegen. Zo ook de leerlingen 
van Onderwijsroute 10-14.” Vertelt Frank de 
Groot, regisseur en docent lichamelijke 
opvoeding bij unit 3, locatie Thorbecke.

“Leerlingen zijn erg enthousiast 
geworden tijdens de introductie-
dag. Ze staan te popelen om weer 
aan de slag te gaan met VR”

FRANK DE GROOT

VR VERRIJKT 
HET ONDERWIJS
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“Juist in deze Coronatijd wilden we bij WijZ kwetsbare ouderen 
ondersteunen bij bewegen. Daarom organiseerden we de 
Beweegbus. Hiermee boden we ouderen thuis beweging aan. 
Tot we ontdekten dat SportService Zwolle met eenzelfde concept 
bezig was. Namelijk Zwolle Beweegt. We besloten de handen 
ineen te slaan. Gezamenlijk brachten we in het voorjaar van 2020 
ouderen in beweging onder de noemer ‘Zwolle Beweegt’!

Gezondheidsdag 
En opnieuw vonden WijZ en SportService Zwolle elkaar in de 
organisatie van de Gezondheidsdag in september. Een dag 
speciaal voor Zwolse senioren waarop ze fysiek én sociaal in 
beweging komen. “Ik geloof in onze samenwerking. Jullie 
hebben, wat wij niet hebben en andersom. Zo kunnen we 
elkaar versterken. Ik ben tevreden over het resultaat van 

de Gezondheidsdag. Maar het kan altijd beter. Eén van onze 
gezamenlijke uitdagingen is het bereiken van ouderen. Deze 
doelgroep heeft niet altijd toegang tot moderne communicatie. 
Daarom willen we ouderen die al bij ons sporten (Golden Sports, 
Walking football, Beweegkaart etc) inzetten als ambassadeurs. 
We vragen ze om nieuwe mensen mee te nemen. 

Dromen najagen
“Sport verbindt en verbroedert. Eén van mijn dromen is een 
jaarlijkse sportdag voor onze doelgroep. Tezamen met misschien 
wel hun kinderen en kleinkinderen. Hoe vet zou het zijn als we 
dit samen met SportService Zwolle kunnen organiseren?  
We moeten elkaar blijven vinden. Dat gaat steeds beter. 
We kunnen elkaar op zoveel punten versterken! In het belang 
van onze doelgroep.”

De afgelopen tijd hebben wij 
samen met Welzijnsorganisatie 
WijZ verschillende vormen 
van bewegen voor ouderen 
georganiseerd. Namelijk: Zwolle 
Beweegt, de Beweegbus en 
de Gezondheidsdag. Harold 
van Riessen, projectorganisator 
van WijZ, vertelt hierover.

SPORT VERBINDT 
EN VERBROEDERT  

Door samen 
te werken maken 
we van 1+1, 3 

 JAN MAJOOR“Sport verbindt en 
verbroedert. Eén van mijn 
dromen is een jaarlijkse 
sportdag voor onze 
doelgroep”

HAROLD VAN RIESSEN 
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“Onze samenwerking is al zo’n 15 jaar oud,” geeft Jan 
aan. “Deze is zeer waardevol voor ons als opleiding. 
Inmiddels lopen er jaarlijks 15 á 20 studenten van 
Landstede stage bij SportService Zwolle. Regelmatig 
stemmen we af over de vakinhoud, zodat de opleiding 
goed aansluit op de praktijk. Zo starten studenten 
goed voorbereid aan hun stage en kunnen ze het 

maximale uit hun praktijkervaring halen; een zeer 
belangrijk onderdeel van hun opleiding.

Wat is de meerwaarde van stage?
“Studenten leren de verschillende aspecten van het 
werkveld kennen, zoals het ontwikkelen van projecten. 
Zo kunnen ze datgene wat ze in theorie bedacht 

hebben, in praktijk brengen en bewijslast verzamelen. 
Om daarna hun examens te volbrengen. Stage levert 
de studenten, maar ook de opleiding dus veel op,” 
geeft Jan aan. “De terugkoppeling vanuit Sport-
Service Zwolle is daarbij zeer waardevol voor de 
doorontwikkeling van het onderwijs.”

Op naar de volgende 15 jaar!
“Mooi om te zien dat verschillende oud studenten, 
die stage hebben gelopen bij SportService Zwolle, 
er nu werken (soms na het volgen van een HBO 
studie). Een goed voorbeeld daarvan is Sharon 
de Witte, Buurtsportcoach van het jaar 2020. 
Dat wil toch wat zeggen? Op naar de volgende
15 jaar samenwerking!”

Studenten studeren hard. Daarnaast willen ze ook werkervaring opdoen in de praktijk en 
zo kennismaken met het bedrijfsleven. Dit kan perfect bij SportService Zwolle. Hier kunnen studenten, 
op zowel MBO als HBO+ niveau, in een veilige werkomgeving praktijkervaring opdoen. We werken 
nauw samen met diverse opleidingen (zoals Landstede, Deltion College en Windesheim) en zijn 
geregistreerd als erkend leerbedrijf. Jan Majoor, programmamanager van de opleiding Sport & 
Bewegen van Landstede, en contactpersoon van SportService Zwolle vertelt over de samenwerking.



“Naast de professionele tafeltenniswereld bestaat er een heuse 
pingpong community. Fanatieke bedrijfsmedewerkers staan in 
hun pauze rond de pingpongtafel. Scholieren idem. En vergeet 
de Nederlander op de camping niet. Pingpong is enorm in trek. 
Als tafeltennisbond zagen wij kansen. Zo ontstond het idee voor 
het NK Bedrijfstafeltennis.”

“Ik zocht daarom contact met SportService Zwolle en het 
Landstede Sportcentrum en stelde ze onze plannen voor. Zij 
waren direct enthousiast. We bundelden onze krachten. Tafel-
tennis Zwolle sloot ook aan waardoor we nog sterker stonden.”

Behoefte aan pingpong
“Over de eerste editie zijn we zeer tevreden. 25 bedrijven namen 

deel, met in totaal zo’n 100 deelnemers. Een absoluut hoogte-
punt was de finale op het Centre Court. Dit bevestigde: 
er is behoefte aan dit event. Ik zie ruimte voor groei in 
omvang, aantal teams en deelnemers. Tevens is het een 
mooi side event voor het NK Tafeltennis dat jaarlijks gehouden 
wordt in Zwolle. Het Landstede Sportcentrum is hiervoor 
een perfecte locatie. 

Goud
Zonder SportService Zwolle had het NK Bedrijfstafeltennis niet 
plaats kunnen vinden. Een goede samenwerking levert energie 
op. Je wil voor elkaar lopen. Dit is goud waard. Een zeer vrucht-
bare samenwerking.”
In verband met het coronavirus onderzoekt de organisatie of 
het event in 2021 veilig kan plaatsvinden. 

Door de Coronacrisis stonden sportevenementen op een laag pitje. Eén parel vond plaats 
in 2020. In samenwerking met de Nederlandse Tafeltennisbond organiseerden we het 1e officiële 
NK Bedrijfstafeltennis. Dit speelde zich af op 1 maart 2020 in het Landstede Sportcentrum, tijdens 
het NK Tafeltennis. Marthijn van der Wal, Hoofd Sportparticipatie NTTB, vertelt over onze samenwerking.
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“Een absoluut hoogtepunt 
was de finale op het Centre 
Court. Dit bevestigde: 
er is behoefte aan dit event”
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NK Bedrijfstafeltennis- 
toernooi parel van 2020

MARTHIJN VAN DER WAL



Onderwerp
Webinars en scholingsbijeenomsten

Verenigingsadviestrajecten

Corona vragen

 Clubkadercoach trajecten

Bestuurlijke vernieuwing - experimenten/trajecten

Bestuurlijke vernieuwing - webinars

Bestuurlijke vernieuwing - inspriatie

Social media 
december 2020  
Facebook   1678
Linkedin  1024
Instagram  847
Twitter  2586
Tiktok  149
Youtube  171.267 weergave

I II III IV Totaal
    10

    30

    1038

    4

    5

    3

    2

1. Voetbal   239x

2. Vechtsporten   112x 

3. Fitness  25x 

5. Gym/turnen    21x

4. Basketbal   12x

SportService 
in cijfers  Verenigingsadvies

59 zwemkaarten
regeling 
zwemkaarten 
uitgegeven

  Zwemvangnet 
  2020

378
aanvragen ingediend 
voor de leeftijd 5–12 jaar.

90
kinderen 5-12 jaar op 
de wachtlijst (mede door Corona)

sportparken5  waar SportService   
 Zwolle actief is: 

 1 Stichting Sportpark 
 Marslanden (centrum)
 2 Sportpark Noord 
 3 Sportpark SVI de Siggels (zuid)
 4 Sportpark de Verbinding 

(Stadshagen/westenholte)
 5 Sportpark Jo van Marle
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14 Sportparken 
in Zwolle

5 waar meerdere sporten te beoefenen zijn
7 enkel voor voetbal, 2 enkel voor tennis

11 
sporthallen

9 
sportzalen

79 
gymzalen
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139.628 
pagina weergaven 
www.sportservicezwolle.nl

Top 3 
1. Home 24.179
2. Sportkalender 16.413
3. Over SportService 6.427

Ondanks Corona zijn de volgende events 
(in aangepaste vorm) doorgegaan:

Schoolzwemkampioenschap

Schoolbadmintontoernooi 

Koningsspelen online editie

Expeditie Groep 8
in juni hebben we een alternatief ‘toernooi’ 
voor de groepen 8 georganiseerd, om hun 
schoolperiode toch met een ‘toernooi’ af 
te kunnen sluiten. 

Olympische Tocht door Zwolle

Stadshagen-Westenholte
Holtenbroek / Aa-landen
Centrum
Zwolle-Zuid

 Jeugdfondssport
490 projecten





DUMBBELL

Boxing-glove



Sharon de Witte, één van onze buurtsportcoaches, 
is de winnaar van de landelijke stimuleringsprijs 
‘Buurtsportcoach van het jaar 2020’. De prijs werd 
uitgereikt door WIJ Buurtsportcoaches, het landelijke 
netwerk voor sport- en beweegprofessionals. 

ontplooien voor verschillende Zwolse doelgroepen. “Wat je leert van 
de ene, neem je mee naar de andere doelgroep.”

Corona zette sport en bewegen in maart 2020 stil. Dat is niets voor 
Sharon: “Het stilzitten vond ik heel heftig. Ik verzon daarom iets om Zwolse 
inwoners in beweging te krijgen.” Samen met collega’s bedacht ze 
de: SSZ Challenge, Zwolle Beweegt op locatie, Expeditie Groep 8 en 
de Olympische Tocht. 

Mede door haar pro activiteit in coronatijd werd Sharon genomineerd voor 
Buurtsportcoach van het Jaar. “Ik wist ervan, want ik werd gevraagd. Maar 
natuurlijk vind ik het hartstikke leuk.”

“En toen werd de winnaar bekend gemaakt… Ik hoorde mijn naam. Niet te 
geloven! Van de 5800 buurtsportcoaches die er zijn in Nederland, ben ik 
de winnaar. Met veel enthousiasme nam ik mijn prijs in ontvangst. Ik ben 
vereerd door iedereen die op mij heeft gestemd”, aldus De Witte. 

Sharon is als buurtsportcoach te vinden in Stadshagen en Westenholte. 
We vroegen haar wat ze fijn vindt aan haar werk: “Geen dag is hetzelfde. 
De ene dag sta ik in de gymzaal, de andere op het voetbalveld. En weer 
een andere dag sport ik met senioren of peuters”, aldus de 28-jarige.

“We proberen de verbinding te leggen tussen de school, de vereniging én 
de wijk.” Ze waardeert de vrijheid die ze heeft om nieuwe initiatieven te 

Nationaal 
buurtsportcoach 
van het jaar 2020 
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“We hebben 21 Buurtsportcoaches opgeleid om 
resultaten uit de beweegtest te analyseren. Ook zijn 
ze geschoold in de methode ‘Bewegen kun je leren’. 
Met de resultaten uit de test willen we een kwaliteits- 
slag maken om kinderen te ontwikkelen op hun 
eigen niveau.”

Talent training
“Naast de programma’s die we in dit kader bieden 
aan kinderen die soms wat extra ondersteuning 
nodig hebben, misten we aanbod voor kinderen 
die er qua beweegniveau boven uit steken. Daarom 
ontwikkelden we een programma speciaal voor 
de ‘betere bewegers’.”

“In een periode van acht weken bieden buurtsport-
coaches na schooltijd uiteenlopende trainingen aan, 
aan deze ‘betere bewegers’. De trainingen zijn niet 
gericht op één sport, maar op het ontwikkelen van 
het atletisch vermogen. De naschoolse programma’s 
vinden plaats in alle vier de stadsdelen. Er is plaats 
voor twintig kinderen per groep. ‘De eerste acht 
weken is er ruimte voor tachtig groep 5/6 leerlingen 
en in de acht weken daarop voor tachtig leerlingen 
uit groep 7/8.”

“In verband met de Corona maatregelen konden we 
het programma nog niet aanbieden, maar we hopen 
het uiteraard in 2021 tot uitvoering te brengen.”

Een belangrijk speerpunt van SportService Zwolle is talentontwikkeling. Daarom 
hebben we met Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) afgesproken om het beweegniveau 
van kinderen in kaart te brengen. Hierdoor kunnen we ons aanbod op alle niveau’s 
beter afstemmen en talent signaleren. Leontien Thewissen, buurtsportcoach 
talentontwikkeling vertelt hierover.

TALENT IN ZWOLLE
LEONTIEN THEWISSEN

SHARON DE WITTE



“In het verleden heb ik aan rolstoeldansen gedaan. 
Maar de trainingen waren te moeilijk bij de groep 
waar ik actief was. Ik heb namelijk Cerebrale parese. 
Dit is een houding- en bewegingsstoornis die veroor-
zaakt wordt door een beschadiging van de hersenen. 
Hierdoor zit ik in een rolstoel,” licht Hans toe. “Tijdens 
mijn zoektocht naar een andere sportaanbieder 
kwam ik in contact met SportService Zwolle. Ik heb 
ze mijn hulpvraag voorgelegd.”

“Thijs Post, medewerker aangepast sporten, nam 
contact met mij op. Dat contact was erg prettig. 
Thijs bracht mijn wensen perfect in kaart, door 
de juiste vragen te stellen. Vervolgens bracht hij 
mij in contact met Dans en Creatief. Daar ben ik na 
een proefperiode lid geworden. Ik dans nu in een 
groep met mensen die allemaal een beperking 
hebben. Dankzij een goede dansdocent en een 
leuke groep, geniet ik enorm. 

Door de Corona kon ik helaas niet meer naar de 
lessen toe, maar de online lessen zijn een goed 
alternatief.”

“Zonder het contact met Thijs, was ik er waarschijnlijk 
niet achter gekomen dat deze mogelijkheid er was 
en had ik waarschijnlijk niet op rolstoeldansen 
gezeten. Door het contact met hem heb ik het 
plezier in rolstoeldansen weer teruggevonden.”

“Voor onze vereniging is, naast het opleiden van spelers, het opleiden 
van trainers erg belangrijk. Wij willen ze voldoende ondersteuning 
aanbieden vanuit de vereniging. Doordat we eerder hadden samen-
gewerkt, wisten we van de ondersteuning die SportService Zwolle 
aan verenigingen kan bieden. Daarom was de inzet van een club-
kadercoach een logisch gevolg, nadat we samen de stip op de 
horizon hadden bepaald.”

De ondersteuning van de clubkadercoach levert de vereniging veel op. 

“Tenslotte zijn we slechts vrijwilligers. Niet alle trainers hebben een 
trainersdiploma op zak en staan toch voor een groep van tien of meer 
kinderen. Daarom is het heel prettig als trainers bij iemand terecht 
kunnen als ze ergens tegenaan lopen of vragen hebben.” 

“De trainers weten de clubkadercoach goed te vinden. Vooral de 
onervaren trainers zoeken Erica’s hulp op. Daar hebben zij veel profijt 
van. De clubkadercoach is vaak in de sporthal te vinden tijdens 
trainingen. Zo kan de clubkadercoach meekijken met trainers en ook 
tijdens de training tips geven. Het is heel fijn dat ze er niet alleen 
voor staan.”

De samenwerking met de clubkadercoach verloopt goed en Linda hoopt 
dat het in de toekomst ook zo blijft. “Het pedagogisch en didactische 
handelen is niet iets wat je gemakkelijk binnen je vereniging organiseert. 
Externe hulp is daarin heel welkom.”

LINDA OOSTERHEERT

INZET CLUBKADERCOACH 
VERBETERT PEDAGOGISCHE 
EN DIDACTISCHE 
VAARDIGHEDEN

Iedereen moet kunnen sporten wanneer hij of zij dat wil. Om ervoor te zorgen dat je 
een sportvereniging vindt die bij je past, helpt SportService Zwolle je graag op weg.
Dit ondervond ook Hans Slager, nadat hij contact met ons had opgenomen.

Voor trainers is het van belang dat zij op een prettige manier en met zelfvertrouwen 
voor een groep kunnen staan. In de rol van clubkadercoach ondersteunt Erica 
Manenschijn van SportService Zwolle de vereniging en hun trainers op pedagogisch 
en didactisch vlak. Dit verhoogt de kans dat spelers en trainers langer verbonden 
blijven aan de club. Linda Oosterheert, voorzitter van SVI Volleybal vertelt hierover. 

Passend sportaanbod 
    voor iedereen 

  HANS SLAGER
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“Het is fijn als je iemand om advies kan vragen, 
als zaken binnen het bestuur onopgelost blijven.
We merkten dat we niet de enige vereniging waren 
met uitdagingen. Samen met andere gymnastiek-
verenigingen, wilden wij ze aangaan. SportService 
Zwolle bracht ons daarom samen. Het was prettig 
dat we bij hen op locatie konden overleggen, toen 
het nog kon.“

“Samen hebben we de belangrijkste speerpunten 
voor de komende jaren geformuleerd. Onder bege-
leiding van SportService Zwolle zijn werkgroepen 
samengesteld en ook bij het vervolgtraject was een 
verenigingsadviseur betrokken. Om ons te motiveren 
en ervoor te zorgen dat acties uitgevoerd werden.”

“Een belangrijk speerpunt van de verenigingen 
was het in kaart brengen van hun eigen materialen 
en de sportzalen waarover deze verspreid staan. 
De resultaten beginnen langzamerhand zichtbaar 
te worden. Er is nu een beter overzicht. Daar zijn we 
blij mee en we weten bij wie we moeten aankloppen 
voor hulp.” 

“We staan er niet alleen voor. We kunnen samen 
met de andere verenigingen aan de slag met onze 
speerpunten. Zo kunnen we elkaar versterken.”

Adviestraject samenwerking 
gymnastiekverenigingen 
Het team Verenigingsadvies van 
SportService Zwolle helpt sportverenigingen 
bij vragen en uitdagingen. Zo ook Gymnastiek-
vereniging Sparta. Een aantal zaken liepen 
niet lekker en daar kan een verenigings-
adviseur bij helpen. Bestuurslid Nynke van 
der Eijk vertelt hierover. 
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“Sportservice Zwolle 
is de verbinding tussen 
de verenigingen”

NYNKE VAN DER EIJK
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We organiseerden een ledenbijeenkomst onder het motto: ‘Het moet verdraaid snel, 
heel anders’. Het toenmalige bestuur verklaarde zichzelf daarop demissionair. 
We wilden er niet omheen draaien. De leden schrokken ervan. Vandaar dat er maar 
liefst 200 kwamen. Ze zagen eindelijk in dat de verantwoordelijkheid op een te 
beperkt aantal schouders rustte.” 

Onder begeleiding van SportService Zwolle werd een toekomstplan gesmeed. 
Met het doel om een faciliterend bestuur te vormen. De leden maken de vereniging. 
“We hebben nu verschillende teams (zoals de vereniging haar commissies noemt) 
die zoveel mogelijk zelf doen. Het bestuursteam faciliteert en stelt kaders. Wij 
sturen de andere teams niet meer aan, dat doen zijzelf.” 

Inmiddels telt het bestuursteam zes leden en zijn de andere teams over het algemeen 
goed gevuld. Dat was in geen tien jaar het geval. Hoe ze ervoor gaan zorgen dat de 
teams verbonden blijven met elkaar? “Dat is de vraag en een volgende fase in dit 
traject”, geeft Peter aan. “Dat kan wederom een vraag zijn voor SportService Zwolle.” 

“Wij opereerden jarenlang met een driekoppig bestuur. Bij ledenverga-
deringen kwam slechts een man of twintig opdraven. Vooral de actieve 
leden. Zitting nemen in het bestuur wilden ze niet. We wisten niet zo goed 
hoe we dit moesten doorbreken. Toen kwamen we via de oud-voorzitter 
in contact met SportService Zwolle. Tijdens ons eerste gesprek lieten ze 
een filmpje zien van Ferenc van Damme. Hij spreekt daarin over oude en 
nieuwe besturen. Wij voelden meteen: ‘Dit is wat voor ons. Wij willen een 
nieuw bestuur worden en de vereniging op een meer eigentijdse manier 
laten samenwerken!” 

Bestuurlijke 
vernieuwing 
Voorsterslag 

“Jaren worstelde onze volleybalvereniging Voorsterslag met 
een tekort aan bestuursleden en vrijwilligers. Dat moest echt 
anders. Het was tijd voor vernieuwing. Wij zijn een traject 
aangegaan met SportService Zwolle. En dat heeft ons veel 
opgeleverd”, licht penningmeester Peter Runhaar toe. 

PETER RUNHAAR 



“Verenigingen benaderen ons als ze vragen hebben. Vanwege onze kennis en 
omdat we de gewenste begeleiding bieden. Maar nu moesten we, vooral 
in de eerste periode, veel antwoorden schuldig blijven. Ook wij waren 
zoekende”, vertelt Arjan. “Omdat van de ene op de andere dag alles 
veranderde”. “Dion vult aan: “Gelukkig kwam NOC*NSF met richtlijnen
die wij, na afstemming met de gemeente Zwolle en de Veiligheidsregio 

IJsselland, vertaalden naar de Zwolse situatie. Zo konden we verenigingen 
middels nieuwsbrieven, mail en telefoon toch van de juiste informatie voorzien.” 

“Meestal werken wij in dienst van de sportverenigingen. Maar opeens 
werden we als instituut gezien. Verenigingen stuurden ons protocollen toe, 
ter goedkeuring,” vertelt Arjan. Dion: “We hebben dit beeld gelijk bijgesteld 
en aangegeven dat wij slechts advies kunnen geven. Zodat iedereen na 
versoepelingen weer veilig kan trainen.”

Dion vervolgt: “Het heeft ons ook veel gebracht. Want naast sportverenigingen
klopten ook de ‘commerciële partijen’ en sportgroepen (die normaal ge-
sproken in de openbare ruimte sporten), bij ons aan. Dit leidde tot mooie, 
nieuwe samenwerkingen. Want ook zij moesten gebruik gaan maken van de 
Zwolse buitensportaccommodaties. Evenals de binnensportverenigingen.” 
“Wij konden voor hun de verbinding leggen”, vertelt Arjan.

CORONAVRAAGBAAK 
VOOR SPORTVERENIGINGEN
Half maart 2020. Nederland stond stil nadat de eerste 
Coronamaatregelen afgekondigd werden. We bleven achter 
met niets dan vragen. Dit gold zeker ook voor sportverenigingen. 
Dion Reijnen en Arjan Jansen, beide verenigingsadviseur, 
vertellen over hoe we vanaf dat moment de verenigingen 
hebben begeleid.
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“Verenigingen benaderen ons 
als ze vragen hebben. Vanwege 
onze kennis en omdat we de 
gewenste begeleiding bieden”

Jason: “Eén van de gemeenten waar wij actief zijn, 
is de gemeente Steenwijkerland. Hier maken wij 
deel uit van het team dat uitvoering geeft aan ‘het 
Steenwijkerlands Sport- en beweegakkoord’ in 
het schooljaar 2020-2021. Naast de ondersteuning op 
het gebied van aangepast sporten, geven wij uitvoe-
ring aan onder andere het thema ‘Jong leren bewegen’. 
Hierbij gaat het om het verhogen van de kwaliteit 
van het bewegingsonderwijs en de aandacht voor 
ontwikkeling van de motorische vaardigheden en 

stimuleren van bewegen voor de jongste jeugd van 
0-4 jaar. Daarnaast zetten we in op het thema Vitale 
sportaanbieders, waarbij wij ondersteuning bieden 
aan verenigingen, om de kwaliteit van jeugdtrainers 
en een positieve sportcultuur te vergroten.”

Mariska: “Vanuit ons Wedstrijdplan (het sport- en 
beweegbeleid) was er budget om extra buurtsport-
coaches in te zetten. Hierdoor konden we extra 
aandacht besteden aan de thema’s Jong leren 
bewegen en Clubkadercoaching. Voor uitvoering 
van de pilot klopten we bij SportService Zwolle aan. 
Zij werken samen met de sportbuurtwerkers van 
Sociaal Werk De Kop (de organistatie voor Sociaal 
Werk in Steenwijkerland) aan de uitvoering van 
het Steenwijkerlands Sport- en Beweegakkoord. 

Beide organisaties brengen hun eigen expertise mee. 
Corona was ook binnen het Sportakkoord van 
Steenwijkerland een extra uitdaging. De aanvoerders 
moesten creatief kijken naar andere manieren om 
invulling te geven aan hun opdracht. Zo moesten 
Stan en Tom van SportService Zwolle op zoek naar 
een nieuwe manier om voorschoolse opvanglocaties 
te ondersteunen in de motorische ontwikkeling van 
kinderen. In samenwerking met verschillende 
partners, ontwikkelden zij diverse filmpjes met 
opdrachten voor de voorschoolse opvanglocaties. 
Zo konden ze, binnen alle beperkingen die er waren, 
toch stappen zetten om te werken aan één van de 
doelen van het Sportakkoord: het vergroten van de 
motorische vaardigheden bij kinderen van 0-4 jaar.”

Met sport, beweging en beleving versterken 
we Zwolle en de regio. Hiervoor hebben 
wij de kennis, expertise én de uitvoerings-
kracht in huis. Naast de gemeente Zwolle 
zijn we op diverse uitvoeringsniveaus actief 
voor de gemeente Kampen, Zwartewaterland, 
Steenwijkerland, Staphorst, Nieuwleusen, 
Raalte, Ommen en Dalfsen. Mariska 
Zwartsenburg, beleidsmedewerker sport 
gemeente Steenwijkerland en Jason 
Huisman, werkzaam bij SportService Zwolle 
en coördinator Vitale Regio vertellen.

Vitale regio 
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MARISKA ZWARTSENBURG
    JASON HUISMAN Onze diverse

uitvoeringsniveaus:
aangepast sporten, 
clubkadercoach, 
bewegingsonderwijs, 
evenementen, 
talentregie en
-ontwikkeling

DION REIJNEN EN ARJAN JANSEN



+ De sportcoach aangepast sporten voert adviesgesprekken met mensen met 
een beperking. Zij komen op verschillende manieren bij SportService Zwolle 
terecht. In 2020 hebben er ondanks COVID-19 zo’n 50 sportadviesgesprekken 
plaatsgevonden, veelal digitaal en telefonisch. Vanwege COVID-19 was het dit 
jaar nauwelijks mogelijk om fysieke sport- en beweegadvies gesprekken in 

 te plannen. De sportcoach merkte dat dit nadelig effect had op de advisering. 
Ten eerste werd het inplannen van de afspraak lastiger, via een online meeting

 is lichaamstaal minder zichtbaar en mensen vinden het toch lastiger com-
 municeren. Waar normaliter gedurende het jaar de aanvragen geleidelijk 
 doorkomen, merkten we dit jaar meer pieken en dalen in de sport- en beweeg-
 adviesgesprekken. 

+ In samenwerking met Onderwijsroute 10-14 zijn we aan het verkennen op 
 welke manier Virtual Reallity een bijdrage kan leveren aan het onderwijs. 
 We hebben een VR-introductiedag georganiseerd, waarbij alle 36 leerlingen 

van onderwijsroute 10-14 VR hebben kunnen ervaren. Vervolgens zijn we met 
de docenten in gesprek gegaan over wat zij zouden willen met betrekking tot 

 VR. SportService Zwolle heeft vervolgens gezocht naar passend aanbod. 
 In 2021 wordt dit verder opgepakt. 

+ SportService Zwolle heeft in samenwerking met RTV Focus, Zwolle Beweegt
 filmpjes opgenomen. Hierbij was er ook aandacht voor mensen met een beperking. 

Naast een staand persoon, werden de voorbeelden ook gegeven vanuit een 
rolstoel. Verder is SportService Zwolle op locatie geweest om inwoners die niet 
naar buiten konden/mochten, toch te laten bewegen. Ook is er een beweegflyer 
ontwikkeld. Tevens is er een bundeling gemaakt van al het beweegaanbod en 

 dit is op de website van SportService Zwolle geplaatst en via het netwerk onder 
de aandacht gebracht.

+ KIDS Zwolle heeft SportService Zwolle een partnership bordje overhandigd. 
De afgelopen jaren hebben we met KIDS Zwolle meerdere projecten 

 opgestart en is een intensieve samenwerking ontstaan.

+ In Stadshagen heeft SportService Zwolle in samenwerking met WIJZ een 
 Gezondsheidsdag georganiseerd. Hierbij was ook een groepje cliënten 

aanwezig vanuit een woonvoorziening in de buurt. De sportcoach aangepast 
sporten heeft dit groepje tijdens deze dag begeleid. 

+ Er is een inspirerend verhaal geschreven en gedeeld over sporten met een 
visuele beperking. Naar aanleiding hiervan bereiden we een clinic Running 
Blind voor.

+ De regio coördinator aangepast sporten heeft samen met een verenigings-
 adviseur van SportService Zwolle een presentatie gegeven aan fysio Zwolle, 

dit contact is ontstaan vanuit de gezondheidsdag Stadshagen. We hebben 
een triageformulier opgesteld en een overzicht gemaakt van het sport- en 

 beweegaanbod voor senioren. We hebben een pilotperiode afgesproken 
 om te kijken hoe de samenwerking verloopt. Er zijn inmiddels 5 personen 
 vanuit fysio Zwolle doorverwezen naar SportService Zwolle om zo door te 

stromen naar het bestaande sport- en beweegaanbod.

AANGEPAST SPORTEN 
ACTIVITEITEN 2020 
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“In oktober organiseerden we een eerste 
online informatieavond voor onze kennissen-
kring. Om te peilen of er behoefte was aan 
mountainbiken in verenigingsverband. We 
werden overspoeld met enthousiaste reac-
ties. Half november hebben we daarom een 
openbare informatieavond georganiseerd 
en onze plannen publiekelijk aangekondigd. 
Ook de lokale media pikten onze berichten 
op en mede daardoor meldden zich al vrij 
snel 100 geïnteresseerden.”

“Wij, als bestuursleden leerden elkaar 
kennen en hebben gezamenlijk via het 
business model canvas onze vereniging in 

kaart gebracht. Dit is een dynamisch model 
dat beter bij de huidige tijdsgeest past dan 
een statisch verenigingsplan. Een moderne 
versie van een missie en visie. Van het 
webinar leerden we dat je niet alles in beton 
moet gieten, maar ruimte moet creëren voor 
initiatief. In 2021 wordt MTB Zwolle formeel 
opgericht.“

“De webinars van SportService Zwolle zijn 
een aanrader. Het is een goed communicatie-
middel in deze tijd. Toch kijk ik weer uit naar 
bijeenkomsten op locatie. Dat bevordert 
de interactie en brengt discussies beter 
op gang.”.

‘’Wat ons het meest is bijgebleven, is dat je als ver-
eniging best out of the box mag denken. Conclusie: 
Zorg ervoor dat het bestuur de vereniging faciliteert 
en niet dirigeert. Wij onderzochten hoe we deze 
kennis toe konden passen binnen onze eigen 
vereniging in oprichting. Het webinar heeft ons 
hierbij enorm geholpen.”

MTB Zwolle is een beginnende mountainbikevereniging. 
Er komt veel kijken bij het oprichten van een vereniging. 
Het webinar ‘Heel snel, Heel anders’, die gericht is op het 
organiseren van een vereniging, kwam dan ook precies op het 
goeie moment voor fervent mountainbiker en initiatiefnemer 
Bart Bakker. Hij bekeek het webinar samen met een mede-
bestuurslid. 

MTB ZWOLLE 
HEEL SNEL, 
HEEL ANDERS 

BART BAKKER 



Het kostte hem een jaar om zich neer te leggen bij de uitslag. Bas: “Achteraf was 
ik in die tijd echt even geen leuk persoon. Ik had toevallig net mijn baan verloren. 
Daar baal je van, maar als je de volgende dag ook nog eens hoort dat je, je zicht 
gaat verliezen, dan stort je wereld in.” 

Bas werd uiteindelijk met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Stress 
bleek de oorzaak, maar het was voor Bas de broodnodige eyeopener. “Ik gooide 
het roer om. Training geven aan de jeugdselectie van SVI ging niet meer. Het 
begeleiden en opleiden van jonge trainers werd mijn nieuwe uitdaging. Daarnaast 
wilde ik leden bewust maken. Zo organiseerde ik een bewustwordingslunch. Zo’n 
vijftig leden van de club verzamelden zich in de kantine waar ik sprak over mijn 
ziekte. Daarna moesten zij geblinddoekt om het clubgebouw heen lopen, hun ei-
gen boterhammen smeren en drankje inschenken. Kortom; zich letterlijk verplaat-
sen in mijn wereld. Wat dat teweegbracht vergeet ik nooit meer. Mensen stootten 
zich, werden misselijk, kregen hoofdpijn en waren volledig gedesoriënteerd. Voor 

hun niet leuk om mee te maken, maar het had wel het gewenste effect. Toen 
ik een week later aan de bar stond, kreeg ik een hand op mijn schouder en 
werd er een biertje in mijn hand geplaatst. Ik hoefde er niet zelf meer naar te 
‘zoeken’. Meer had ik niet nodig. Ik wist nu dat mensen het beter begrepen.”

“Via de Multisportdag van Sport Service Zwolle kwam ik in aanraking met 
goalball. Een balsport voor mensen met een visuele handicap. Ik moest even 
slikken, omdat ik me qua sport nu ook moest neerleggen bij mijn oogziekte, 
maar besloot mee te doen.”

Het bleek een gouden greep. Want Bas trof naast een nieuwe, gave sport, 
ook gelijkgestemden waarmee hij hechte vriendschappen sloot. Inmiddels 
zit hij zelfs in het bestuur van Goalball Zwolle. Hij organiseert toernooien en 
zoekt actief naar sponsoren om de sport beter kenbaar te maken. “We willen 
ervoor zorgen dat iedereen, blind of ziend, de sport gaat spelen. Op die 

manier verlagen we de drempel voor mensen met een visuele beperking, die 
niet in hokje gedrukt willen worden. Ik merkte dat ik het heel confronterend 
vond om me aan te melden voor een sport speciaal voor blinden en slecht-
zienden. Je wordt al zo bestempeld. Dan is het juist fijn om zo veel mogelijk 
‘gewone’ dingen te blijven doen. Dat kan op deze manier heel goed, want 
goalball is een uitdagende sport voor iedereen!” aldus Bas.  

Wilt u meer weten over Goalball Zwolle? Kijk dan op www.gvuz.nl.

BAS BREKELMANS 

‘GOALBALL BRACHT MIJ MEER 
DAN EEN NIEUWE SPORT’
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Als je training geeft vanuit je hart, bij jouw 
‘cluppie’ SVI in Zwolle, dan is het bijna onver-
teerbaar als je hoort dat het straks niet meer 
kan. Omdat je langzaam blind wordt dankzij een 
zeer zeldzame progressieve oogziekte. Het 
gebeurde Bas Brekelmans (40) in 2012, toen 
hij de diagnose choroideremie kreeg.  

“We willen ervoor zorgen dat iedereen, blind of ziend, 
de sport gaat spelen. Op die manier verlagen we 
de drempel voor mensen met een visuele beperking”
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“Sport en bewegen zijn dé basis voor een gezonde 
leefstijl. Sport, als doel en als middel, is een brug-
genbouwer in elke samenwerking. Dat meer dan 80 
betrokken hebben meegedacht over het akkoord, is 
hiervan een goed voorbeeld. Partijen uit het onder-
wijs, de zorg, welzijn, overheid, sport- en beweegaan-
bieders en het bedrijfsleven leverden hieraan hun 
bijdrage.”

Deelakkoorden
Het Zwols Sportakkoord bestaat uit de volgende 
deelakkoorden:
1. Inclusie en vitaliteit

2. Duurzame sportinfrastructuur

3. Vitale en positieve sportaanbieders

4. Motoriek en innovatie

5. Talent en ontwikkeling 

Aan de slag
Nadat René de Heer, wethouder Sport, het akkoord 
had ondertekend, volgden vele partners zijn voor-
beeld. “Dit was voor de werkgroepen het startsein 
om tot uitvoering over te gaan. Medewerkers van 
SportService Zwolle hosten en begeleiden de 
werkgroepen. Maar eenieders stem telt. Gezamenlijk 
wordt besloten welke acties opgepakt worden, door 
wie en wanneer.”

“Samen werken we aan onze gedeelde ambitie: 
‘Een vitaal leven voor alle Zwollenaren’:
- Met plezier in sport en bewegen; 

- In een veilige en gezonde omgeving; 

- Als sporter, als vrijwilliger of als toeschouwer.”

Wil jij je hierbij aansluiten neem dan gerust contact 
op met SportService Zwolle.

HET ZWOLS 
SPORTAKKOORD
Er liggen volop kansen voor sport en bewegen 
in Zwolle! De gemeente Zwolle en SportService 
Zwolle benutten deze kansen graag. Daarom 
gingen zij, in navolging op het Nationaal 
Sportakkoord, aan de slag met een Zwols 
Sportakkoord. “Als aanjager van sport en 
bewegen in onze sportstad voelden we ons 
verantwoordelijk hiervoor. Samen met Zwolse 
inwoners en betrokkenen willen we dit 
realiseren. Een breed draagvlak; dat vinden 
wij belangrijk”, vertelt Roger Knoops, 
manager SportService Zwolle.
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Eind februari vorig jaar stond De 
Heer op het punt om op feestelijke 
wijze het Zwolse Sportakkoord te 
ondertekenen. Een initiatief van 
verschillende partijen om voor alle 
Zwollenaren een vitaal leven, met 
plezier in sport en bewegen te 
realiseren. Een grote sportbijeen-
komst met symposium was het plan. 
Dit viel in duigen vanwege de 
opgelegde lockdown. “We besloten 
om het akkoord tóch te onderteke-
nen, zij het later. Om het belang 
ervan te benadrukken en te laten 

zien dat er achter de schermen hard 
wordt gewerkt,” aldus de wethouder. 

Tijd om in beweging te komen
Want het akkoord zal nodig zijn. 
Sportdeelname is met 40% gezakt 
en mensen zijn gemiddeld vijf 
‘coronakilo’s’ aangekomen. De Heer: 
“Ik zie dit als een belangrijke 
uitdaging. Sport moet weer zijn 
zoals het was, te beoefenen waar 
en wanneer je maar wilt. Daarom 
helpen we als gemeente de 
amateursportverenigingen weer 

op weg. Zo proberen we met de 
Tegemoetkoming Verhuurders 
Sportaccommodaties (TVS) de huur 
van sommige accommodaties 
tijdens de lockdown-periode deels 
kwijt te schelden. Ook worden 
bestaande regelingen van het 
Jeugdsportfonds opnieuw onder 
de aandacht gebracht. Hopelijk 
komen er snel versoepelingen aan 
en kan de sport weer volledig open, 
wij zijn er klaar voor. Het is tijd om 
weer volop in beweging te komen, 
Letterlijk en figuurlijk!”

Zwolse sportwethouder René de Heer 
ervaarde 2020 als één van de meest 
bizarre jaren in zijn carrière: “Dat men 
een voetbalwedstrijd staakt vanwege 
sneeuwval snap je. Maar dat alle sporten 
ineens volledig stil komen te liggen is 
niet te bevatten. Begrijpelijk en nood-
zakelijk om besmettingen te voorkomen, 
maar bewegen en sporten is juist zó 
belangrijk voor onze gezondheid.”
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RENÉ DE HEER

‘De overheid
ziet het belang 
van sport’

ROGER KNOOPS



“De einddatum van ons huurcontract zagen we als kans om de balans op 
te maken. Ondanks de elf plezierige jaren aan de Tesselschadestraat was 
het tijd voor iets nieuws. Een locatie die sport ademt en laat zien wie we 
zijn en wat we doen. Daarnaast wilden we natuurlijk ook kostenefficiënt 
blijven werken. Een combinatie die, bleek later, niet eenvoudig te maken is.
De plek in het stadion is ons gegund. Zo voelt het tenminste. Een paar 
dagen voordat we de verlenging van het huurcontract aan de Tesselschade- 
straat zouden ondertekenen, werden we gebeld door de Lenferink Groep. 
Er kwam een plek vrij in het MAC3PARK stadion. We hebben toen snel 
geschakeld met Regio Zwolle United. We zagen al langer kansen in geza-
menlijke huisvesting, om zo onze integrale samenwerking in Regio Zwolle 

te verstevigen. Voor beide partijen een droom die niet veel later werkelijk-
heid werd”, aldus van der Veer.

Samenwerking Regio Zwolle United 
Des te meer reden om vrijdag 4 december 2020 de strategische samenwerking 
tussen SportService Zwolle en Regio Zwolle United formeel te bekrachtigen. 
Van der Veer: “We werken al jaren nauw samen en zien het belang van 
uitbouw van de activiteiten zoals Playing for Success, OldStars Walking 
Football en Kids United Sport Zwolle (KUSZ). De urgentie werd versterkt 
door de coronacrisis, die het belang van een gezonde en actieve leefstijl 
benadrukte. Samen het verschil maken op het gebied van sport- en sociale 

participatie, is een enorme bindende factor tussen onze organisaties. Met gemeenten, sportaan-
bieders, onderwijs, organisaties en bedrijven willen we in regio Zwolle de kracht van sport en 
bewegen in de volle breedte benutten. Daarmee dragen we actief bij aan de ambitie van lokale 
Sportakkoorden en het Overijssels Sport- en Beweegakkoord.’’

Clubhuis Regio Zwolle 
Van der Veer: “De locatie wordt een sportieve ontmoetingsplek voor Regio Zwolle, waar programma’s 
op het gebied van maatschappij, economie en sport samenkomen. Een inspirerende ontmoetings-
plaats waar we samen met andere organisaties participeren en investeren in de kracht van sport 
als katalysator voor waardevolle sportieve, maatschappelijke en economische projecten. We zien 
er naar uit om, zodra het weer kan, onze partners te ontmoeten in het Clubhuis Regio Zwolle.”

SPORTSERVICE ZWOLLE 
VERHUIST NAAR VITALE HART 
REGIO ZWOLLE

Wichert 
aan het Rot 
(Ambassadeur Walking Football)

“Ik ben er trots op dat we samen in Zwolle 
van jong tot oud de sportbeleving hebben 
kunnen stimuleren.”  

Vooruitblik
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Het team van SportService Zwolle maakt een frisse start op een nieuwe, sportieve 
locatie: het MAC3PARK stadion in Zwolle. 1 januari 2021 ontving SSZ de sleutel van 
de nieuwe kantoorruimte, op één van de meest spraakmakende locaties in de stad. 
Jolanda van der Veer vertelt: “Een fantastische plek om elkaar in het nieuwe jaar 
te kunnen ontmoeten. We zien er naar uit onze deuren te openen voor iedereen in 
Zwolle en regio, die sport en bewegen een warm hart toedraagt.”

 “We investeren in de kracht van sport 
als katalysator voor waardevolle 
sportieve projecten,” aldus van de Veer.

Jolanda van der Veer: 

Voor SSZ en RZU een droom die uitkomt.
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Bovenste rij van links naar rechts: 
Martijn van Dijk (G-sporter WRZV de Boog) 
Bram van Polen (topsporter PEC Zwolle) 
Ilse Wienbelt (voorzitter sportvereniging Kwiek en Lenig)

Onderste rij van links naar rechts: 
Lisa Heethaar (ondernemer DDOEN) 
Jent de Ridder (jeugdsporter CSE) 
Tonnie Bremmer (Oldstar PEC Zwolle United)



Kasper 
Herrewijn

Voorzitter korfbal-

vereniging Oranje Zwart

“Samenwerken met SportService Zwolle 
inspireert, motiveert en versterkt (gezamenlijke) 
ambities op verschillende beleidsterreinen.
Daar ben ik trots op.”

Eilt Staal
Directeur 

Regio Zwolle United

“Ik ben trots op onze 
samenwerking met 
SportService Zwolle en 
projecten als Playing for 
Success, Walking Football en 
de Week van de Vitaliteit. Ik kijk uit 
naar onze samenwerking in het stadion en de toekomst. 
Om samen nog meer maatschappelijke en sportieve impact 
te realiseren in Zwolle en de regio.”

Theo Rietkerk
Voorzitter College van Bestuur 

Landstede Groep en werkveldadviesraad

“De activiteiten rondom ‘Kind en Educatie’ 
stimuleren innovaties met betrekking
tot het leren interprofessioneel werken. 
Daarbij is de verbinding met 
Sportservice Zwolle van belang.” 

Arie de Wit
College van Bestuur

Openbaar Onderwijs Zwolle

“Ik heb SportService Zwolle ook in het jaar 2020 
ervaren als een waardevolle partner. SportService 
Zwolle heeft constructief meegedacht hoe we het 
(bewegings)onderwijs aan onze leerlingen konden 
vormgeven, waarbij rekening werd gehouden met 
alle beperkende maatregelen door COVID-19.” 

Henk 
van Dijk
Voorzitter volleybal-

vereniging VC Zwolle

“Korte lijnen, heldere spiegel en prettige 
sparringpartner kenmerken voor mij de 
samenwerking met SportService Zwolle”

Hans Roman
Operationeel manager 

Landstede Sportcentrum

“Het lagere aantal contact-
momenten in 2020 ging zeker niet ten koste 
van de kwaliteit van onze jarenlange samen-
werking. Met als hoogtepunt de organisatie 
van het NK Bedrijfstafeltennis tijdens het 
NK Tafeltennis 2020!”

Guido Vlierhuis 
Gemeente Kampen

Beleidsontwikkelaar Sport

“Wij werken graag samen met 
SportService Zwolle. De korte lijnen in de 
regio Zwolle zorgen op het gebied van uniek/
aangepast sporten voor kennisdeling en een 
efficiënte werkwijze.”

René de Heer
Gemeente Zwolle

Wethouder sport

“Sport moet weer zijn zoals 
het was, te beoefenen waar en wanneer 
je maar wilt. Daarom helpen we als 
gemeente de amateursportverenigingen 
weer op weg.”

Mandy 
van der Weijden  
van Rooden
Calo Hogeschool Windesheim

“Samenwerken vanuit de Calo met Sport-
Service Zwolle rond het Zwemvangnet 
project in corona tijd was voor mij: focussen 
en inzetten op wat er wel kan! We zijn daar 
samen heel succesvol in geweest.”

Bert Bunnik
Voorzitter RvT SSZ

“Ook in een bewogen COVID 
jaar zorgden de medewerkers 

van SportService Zwolle dat Zwolle volop kon 
blijven bewegen. Directie en medewerkers 
hebben vol overgave en enthousiasme gewerkt, 
soms in andere omgevingen, maar altijd
gedreven. De Raad van toezicht spreekt 
hiervoor veel waardering uit.”

Roel Broeksma
Secretaris ZAC voetbal

“Met plezier kijk ik terug op 
de professionele ondersteuning 

       en begeleiding bij het opzetten van 
       Walking Football voor onze old stars.”

Oumar Sylla
Eigenaar Zwolse Deelfiets 

“Wij zetten ons met Deelfiets Nederland iedere dag in voor een 
duurzamer, milieuvriendelijker en gezonder Nederland. Net als Sport-
Service Zwolle gaan wij voor een vitalere samenleving en zijn we 
blij met de samenwerking om dit in de praktijk te brengen in Zwolle.”

Gerrard 
Vinke
Directeur Landstede

“Samen met SportService 
Zwolle impact hebben op de samenleving.”

Anne 
Hulzebosch

Directeur Deltion College 

“Onze samenwerking met 
SportService Zwolle heeft zich dubbel 
en dwars uitbetaald waardoor we onze 
studenten gedurende coronatijd sport 
konden blijven bieden!”

    Sport-
verenigingen

Regio

Events

Gemeenten
sportservice zwolle

Zwemvangnet

Accommodaties

bedrijven

onderwijs
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Xandra Tromp 
Voorzitter Jeugdfonds Sport Zwolle

“Trots op onze samenwerking met SportService Zwolle. Ook in 
een bijzonder jaar als 2020 is het ons gelukt om samen weer 
490 kinderen te laten sporten via het Jeugdfonds Sport!”
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Wij zijn verhuisd!
Per januari 2021 werken wij 

vanuit het het MAC3PARK 

stadion!


