
LEEFSTIJLAKKOORD
VENRAY
verbindingen tussen sport 
en andere domeinen in 
een sportecosysteem



1. INLEIDING
Minister Bruno Bruins heeft samen met 
vertegenwoordigers van de sport, gemeenten 
en andere organisaties op 29 juni 2018 het 
eerste Nationaal Sportakkoord getekend: ‘Sport 
verenigt Nederland’. Doel van het Sportakkoord 
is om de organisatie en financiën van de sport 
toekomstbestendig te maken.
De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet 
lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities 
en energie. In Venray heeft die vertaling in 2019 het 
karakter van een Leefstijlakkoord gekregen, om zo 
de leefstijl van inwoners te verbeteren (preventief) 
in plaats van sec te focussen op sport en bewegen. 
Daarmee verbindt Venray het Nationaal Sportakkoord 
met het Nationaal Preventieakkoord. Doel van het 
Preventieakkoord is dat Nederlanders gezondere 
keuzes maken, waardoor ze minder ziek worden, 
minder zorg nodig hebben en het goede voorbeeld 
geven aan hun kinderen.
Venray was één van de eerste gemeente in Nederland 
die de keuze maakte om het Sportakkoord en 
Preventieakkoord met elkaar te verbinden en ook af te 
wijken van de term Sportakkoord. Door te kiezen voor 
leefstijl en voor de term Leefstijlakkoord, kregen we een 
enorm commitment vanuit de samenleving. Inmiddels 
zijn zo’n 80 partners aangesloten en zijn bijzondere 
verbindingen gelegd tussen sport en andere 
domeinen.

2. AMBITIES
In het Leefstijlakkoord Venray hebben de partners de 
volgende ambities geformuleerd:
- Venray wil in 2022 de gemeente zijn waar de 

gezondste jeugd van Limburg woont en leeft;
- Venray wil in 2022 de gemeente zijn waar de 

gelukkigste senioren van Limburg wonen en leven, 
waarbij de focus ligt op het snijvlak van bewegen en 
sociale contacten;

- De duurzame inzetbaarheid van werknemers van 
Venrayse bedrijven wordt vergroot;

- Inclusief sporten en bewegen in een positieve en 
veilige (sport)omgeving voor mensen voor wie dat 
niet vanzelfsprekend is en belemmeringen vanwege 
fysieke of mentale gezondheid wegnemen;

- Versterken duurzame en vitale sportverenigingen.

3. LANDELIJKE PRIMEURS
Venray heeft in het Leefstijlakkoord twee landelijke 
primeurs: 
- het is de eerste gemeente van Nederland (bron: 

JOGG Nederland) waar álle grote supermarktketens 
zich verbinden aan een campagne om inwoners en 
met name jongeren op het gebied van voeding en 
beweging te begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl.

- het is de eerste gemeente van Nederland (bron: 
betrokken zorginstellingen) waar een Multi 
Sports Club wordt opgericht voor mensen met 
een verstandelijke beperking en/of psychische 
kwetsbaarheid. De betrokken zorginstellingen willen 
ontschotten door niet meer te denken en te doen 
vanuit twee verschillende doelgroepen (sport voor 
mensen met een verstandelijke beperking en sport 
voor mensen met een psychische kwetsbaarheid), 
maar ze samen te laten sporten binnen 1 sportclub 
en zorg te dragen voor een positieve, veilige 
sportomgeving.

4. NETWERK
Zo’n 80 instellingen en organisaties uit de sport, het 
onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de overheid 
hebben zich verbonden aan het Leefstijlakkoord 
Venray. Zij willen bijdragen aan een duurzaam fitter, 
gezonder en vitaler Venray. De partners variëren van 
grote organisaties (ziekenhuis, GGD, zorginstellingen) 
tot eenpitters op het gebied van voeding, slaap, sport 
en bewegen.

5. ROL VAN DE GEMEENTE VENRAY
In Venray wordt al enkele jaren gedacht en gehandeld 
vanuit het gedachtegoed van het Sportakkoord en 
Preventieakkoord. Venray Beweegt (het operationele 
team van de gemeente Venray op het gebied van 
gezondheid en bewegen) legt al verbindingen tussen 
sport, beweging, gezondheid en zorg. Venray Beweegt 
werkt samen met enthousiaste, betrokken partijen 
en inwoners aan een gezonde en sportieve leefstijl. 
De focus ligt op twee programmalijnen: Iedereen kan 
Meedoen (drempels om te bewegen verlagen voor 
inwoners die het niet op eigen kracht kunnen) en 



Jongeren Op Gezond Gewicht (kinderen en jongeren 
leren om zich sportief en gezond te ontwikkelen 
volgens de JOGG-aanpak). Het Leefstijlakkoord Venray 
is een katalysator van de aanpak in Venray om partners 
rondom sport en beweging, onderwijs, bedrijfsleven, 
overheid en zorg met elkaar te verbinden.

6. DE 10 PROJECTEN  
 LEEFSTIJLAKKOORD VENRAY
Op basis van individuele gesprekken en bijeenkomsten 
met de 80 partners zijn 10 projecten benoemd die 
samen het Leefstijlakkoord Venray vormen. Ieder 
project wordt kort beschreven en aangegeven wordt 
wie de ‘aanjagende partners’ binnen het project zijn. De 
10 projecten zijn tijdens een symposium op 23 oktober 
2019 gepresenteerd.

1.  Alle grote supermarktketens hebben zich 
verbonden aan een campagne om inwoners en 
met name jongeren op het gebied van voeding te 
begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl (voeding 
en beweging). Eerste gezamenlijke project in 
2020 wordt de Supermarkt Safari. Waar mogelijk 
worden sportverenigingen en ondernemende 
sportaanbieders bij de campagne betrokken, waar 
jongeren proeflessen kunnen volgen.

 Partners: AH, Jumbo, PLUS, Aldi, Jan Linders, COOP

2.  Kraamzorg en een supermarkt (PLUS Van Dijck) 
gaan een leefstijlprogramma ontwikkelen voor 
aankomende en prille ouders en hun baby (inclusief 
workshops gezond koken).

 Partners: Kraamzorg, supermarkt PLUS, 
verloskundigen, Spring Kinderopvang

3.  Fysiotherapiepraktijken gaan in 2020 alle 
70-plussers in de gemeente Venray uitnodigen 
voor een gratis leefstijlscan met leefstijladvies. Dat 
zal plaatsvinden in hun praktijken. Ze plannen zelf 
wanneer en in welke frequentie. Via de gemeente 
Venray worden de 70-plussers aangeschreven 
en uitgenodigd. Met dit project accentueren de 
fysiotherapeuten ook hun rol in Venray als het 
gaat om preventie en om antwoord te geven op 
maatschappelijke vraagstukken als gezond(er) 
oud worden, zelfredzaamheid en het tegengaan 
van eenzaamheid. Sportverenigingen ontwikkelen 
speciale arrangementen voor senioren in het kader 
van de leefstijlscan en het leefstijladvies. Voor 
verenigingen is dit ook een mogelijkheid om nieuwe 
leden/doelgroep aan zich te binden.

 Partners: Cas & Selder, Fysiotherapie Buitenlust, 
Van Soest Fysiotherapie, Fysiotherapie Wieenhof, 
Fysiotherapie Eindstraat, Venrayse sportverenigingen

4.  Zorginstellingen en sportaanbieders starten 
samen een proeftuin: Multi Sports Club Venray. 
Mensen met een verstandelijke beperking en/
of met een psychiatrische kwetsbaarheid kunnen 
lid worden van de club, zo wekelijks sporten 
uitproberen bij reguliere sportaanbieders, met als 
doel om uiteindelijk lid te worden van een reguliere 
sportclub (inclusie). Maandelijks ook een sociale 
activiteit en veel aandacht voor een gezonde(re) 
leefstijl. Zorgaanbieders zorgen voor begeleiding 
tijdens de trainingen. De betrokken zorginstellingen 
willen ontschotten door niet meer te denken en te 
doen vanuit twee verschillende doelgroepen (sport 
voor mensen met een verstandelijke beperking 
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en sport voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid), maar ze samen te laten sporten 
binnen 1 sportclub en zorg te dragen voor een 
positieve, veilige sportomgeving. De trainingen 
worden verzorgd door reguliere sportaanbieders in 
Venray. Sportverenigingen gaan op deze wijze om 
met een positieve sportcultuur en kunnen nieuwe 
leden werven.

 Partners: Vincent van Gogh, MetGGZ, PSW, SGL, De 
Rooyse Wissel, Dichterbij, Synthese, Bodycamp Venray, 
Sportinstituut Verhagen, Wonen Venray.

5.  Bedrijven adopteren jonge leefstijlambassadeurs in 
het primair onderwijs: leerlingen van basisscholen 
gaan leeftijdsgenoten informeren over en 
enthousiasmeren voor een gezonde(re) leefstijl. 
Topsporters worden ingezet om leerlingen te 
enthousiasmeren om te gaan/blijven sporten en het 
beste uit zichzelf te halen. 

 Partners: Reumkens Voet & Zorg, Herbalife, Wonen 
Venray, fysiotherapiepraktijken, diverse bedrijven, 
topsporters uit Venray

6.  Tien Venrayse aanbieders op het gebied van 
leefstijl hebben de krachten gebundeld in een 
Leefstijlclub, die de duurzame inzetbaarheid 
van werknemers wil vergroten aan de hand van 
gepersonaliseerde programma’s op het gebied van 
onder meer voeding en beweging. De Leefstijlclub 
zoekt per persoon naar een sportaanbod op 
maat, passend bij de wensen en mogelijkheden 
van de werknemer. Dat kan bij de georganiseerde 
sport, de ongeorganiseerde sport en de anders 
georganiseerde sport zijn.

 Partners: LB Fitness, Knooppunt Venray, Van Soest 
Fysiotherapie, LACO, Gewichtige Zaken, VieStyle, 
Meerdaags Wandelevenement Venray, Bolenius, Het 
Preventieteam, Venray Beweegt

7.  Maandelijks wordt een voetbalcafé gehouden 
waarbij senioren en mensen met (beginnende) 
dementie bijeenkomen om aan de hand van 
voetbalplaatjes (voetballers + momenten uit de 
historie van SV Venray, VVV-Venlo en Nederlands 
Elftal) en voetbalattributen met elkaar in 
gesprek gaan. De plaatjes en attributen zitten 
in een ‘reiskoffer’, die iedere bijeenkomst wordt 
meegenomen. Oud-spelers van SV Venray en VVV-
Venlo het café bezoeken. Het voetbalcafé is een 
sociale activiteit (tegengaan eenzaamheid) én een 
moment om ‘geheugen te trainen’.

 Partners: SV Venray, VVV-Venlo, Zorggroep, Synthese, SGL

8.  We stellen vrijwilligers in de gelegenheid om 
opleidingen te volgen die de KNVB aanbiedt aan 
(toekomstige) bestuurders van sportverenigingen 
om zo bij te dragen aan duurzame sterke en 
vitale sportverenigingen. Let wel: niet alleen 
voor voetbalclubs! De opleiding van de KNVB is 
bedoeld voor (toekomstige) bestuurders van alle 
sporttakken.

 Partner: KNVB

9.  Kinderopvangorganisatie ’t Nest, SPOVenray en 
Venray Beweegt investeren in een leefstijlcoach 
die met ingang van januari 2020 op basisscholen 
en kinderopvangcentra in Venray aan de slag 
gaat met de leefstijl (bewegen en voeding) van de 
leerlingen. Doel is meer inzicht in wat een gezond 
leven is en het stimuleren van vaardigheden in 
bewegen bij leerlingen in het primair onderwijs, in 
samenwerking met sportverenigingen in Venray. Er 
wordt gewerkt met erkende interventies.

 Partners: ’t Nest, SPOVenray en Venray Beweegt 
(gemeente Venray), in samenwerking met 
sportverenigingen

10. In Venray gaan we een pilot starten waarin sporters 
de energie die ze opwekken tijdens een work-out, 
kunnen toevoegen aan hun eigen energienetwerk. 
Op deze wijze werken ze aan hun vitaliteit én 
reduceren ze hun energierekening. Past bovendien 
bij de duurzaamheidambities van de gemeente 
Venray.

 Partner: Ambaum BrandMakers
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7. SPORTECOSYSTEEM:  
 KOSTEN EN FINANCIERING
Alle partners werken samen in een sportecosysteem: 
ze dragen niet alleen bij, maar ze willen er ook van 
kunnen profiteren. Return on investment dus. Partners 
investeren gezamenlijk in het gedachtegoed en ambitie 
van het Leefstijlakkoord Venray, plukken daar de 
vruchten van en zijn daardoor bereid om opnieuw 
te investeren. Het sportecosysteem is dan ook een 
zelfregulerend, open en actief netwerk van instellingen 
en organisaties uit de sport, het onderwijs, de zorg, het 
bedrijfsleven en de overheid die ambitieus, innovatief, 
creatief en resultaatgericht samenwerken voor de 
realisatie van de (eerste) ambities geformuleerd in het 
Leefstijlakkoord Venray. De gemeente Venray draagt 
bij aan het sportecosysteem (in middelen en uren van 
medewerkers) en vergroot daarmee de slagkracht en 
het succes van het systeem. Het sportecosysteem moet 
zorgen voor een duurzame samenwerking van publieke 
en private partners. De gekapitaliseerde waarde van 
hun inbreng (in cash en in kind) is voor het jaar 2020 
voorlopig begroot op € 250.000.

8. ORGANISATIE
Er wordt voor het einde van het kalenderjaar 2019 
een organisatie opgericht die het karakter krijgt 
van een projectenbureau. Deze organisatie krijgt 
een onafhankelijk dagelijks bestuur, waarbinnen 
de sectoren sport, overheid (in dit geval de 
gemeente Venray), onderwijs, bedrijfsleven en zorg 
zijn vertegenwoordigd. De 10 projecten worden 
zelfsturende teams. Ieder project rapporteert de 

voortgang aan het dagelijks bestuur. De uitvoerings-
gelden worden via de gemeente Venray op de rekening 
gezet van de nieuw te vormen organisatie. Het dagelijks 
bestuur bepaalt in overleg met de 10 projecten hoe de 
uitvoeringsgelden worden verdeeld en controleert ook 
of de gelden op de afgesproken wijze zijn besteed. De 
financiële midden die bedrijven in cash bijdragen aan 
het Leefstijlakkoord, worden gestort op de rekening 
van de nieuw te vormen organisatie.
De sportformateur zorgt voor een warme overdracht 
naar de organisatie. De Adviseur Lokale Sport wordt 
betrokken om mee te zorgen voor continuïteit bij de 
opstart van de uitvoeringsfase van het Leefstijlakkoord.

9. MONITOREN
Het Leefstijlakkoord wordt in 2019 gesloten. De 
uitvoeringsperiode beslaat de periode 2020-2022. De 
resultaatmeting zal in 2022 plaatsvinden. Inzet is dat 
het Leefstijlakkoord zorgt voor de volgende effecten:
- Venray is de gemeente waar de gezondste jeugd van 

Limburg woont en leeft, op basis van onderzoek GGD 
(vergelijking cijfers onderzoek 2019 en 2021);

- Venray is de gemeente waar de gelukkigste senioren 
van Limburg wonen en leven, waarbij de focus ligt 
op het snijvlak van bewegen en sociale contacten 
(vergelijking cijfers onderzoek 2019 en 2021);

- De duurzame inzetbaarheid van werknemers van 
Venrayse bedrijven is vergroot;

- Inclusief sporten en bewegen voor mensen voor 
wie dat niet vanzelfsprekend is en belemmeringen 
vanwege fysieke of mentale gezondheid wegnemen: 
de Multi Sports Club heeft bestaansrecht en voorziet 
in een behoefte (meer mensen uit de 
doelgroepen sporten en bewegen);

- Sportverenigingen zijn vitaler, 
werken intensiever samen, 
hebben een sterker kader en 
weten meer leden aan zich te 
binden.



10. PARTNERS

counselling & diëtetiek

Cats & Selder
Fysiotherapie

Meer informatie: 
www.leefstijlakkoordvenray.nl 

Klik hier voor het filmpje over het ondertekenen 
van het Leefstijlakkoord Venray.
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