
Inclusief Sporten en Bewegen

Een leven lang plezier in bewegen! Samen voor 
een gezond Groningen met de inzet van onze 
beweegcoaches en interventies op maat.

Blijf bewegen!

ALLE 
Groningers 
doen mee



Samen maken we bewegen voor 
iedereen mogelijk 
Onze beweegcoaches zetten zich in 
om sporten en bewegen voor ieder-
een mogelijk te maken. Vanuit de 
brede expertise op dit gebied werken 
zij nauw samen met lokale sport- 
en beweegaanbieders, eerstelijns 
zorgpartijen, sociale teams en andere 
relevante partners. Alleen vanuit dit 
samenspel kan bewegen ook daad-
werkelijk een positieve bijdrage 
leveren aan gezondheid. 

Wat doen onze beweegcoaches? 

• Matchen van vraag en beweeg- 
aanbod; 

• Plannen, coördineren, uitvoeren 
en begeleiden van (sport- en  
beweeg) activiteiten; 

• Samenwerken, afstemmen en 
kennisdelen met partners; 

• Inzetten van (bewezen effectieve) 
interventies, of ontwikkeling  
daarvan; 

• Verbinden van regionaal aange-
past sport- en beweegaanbod. 

Er valt nog veel te winnen

Lekker sporten en bewegen. Het lijkt zo 
vanzelfsprekend, maar dit is het niet altijd voor 
iedereen. Waar je woont, vandaan komt of wat je 
identiteit is, het zou nooit een belemmering moeten 
zijn om te kunnen (gaan) sporten of bewegen. Wij 
vinden het belangrijk dat ALLE Groningers een leven 
lang plezier kunnen beleven aan bewegen. Waarom? 
Omdat er veel mee te winnen valt.

Sport en bewegen is vaak de belang-
rijkste bijzaak ter wereld. Steeds meer 
wordt ontdekt dat die bijzaak weleens 
de snelste weg kan zijn naar hoofd-
zaken als gezond heid en geluk. Een 
actief leven zet je in de actiestand, 
vergroot het zelfvertrouwen en zorgt 
voor sociale contacten en plezier.  
Laten we dit samen mogelijk maken!

Positieve effecten van bewegen 
Een actief leven draagt bij aan: 

• Meedoen in de maatschappij 
‘ik hoor erbij en heb voldoende 
waardevolle contacten met an-
dere mensen’ 

• Lichamelijk functioneren  
‘ik voel me gezond en fit’ 

• Dagelijks functioneren  
‘ik zorg goed voor mijzelf’ 

• Zingeving  
‘ik heb plannen en geef betekenis 
aan mijn leven’ 

• Mentaal welbevinden  
‘ik kan omgaan met de ups en 
downs van het leven’ 

• Kwaliteit van leven  
‘ik heb mijn leven op orde’

“Ik ben fitter en heb meer

aanspraak gekregen door 

deelname aan de wandelgroep”



Voorbeelden van interventies
• Beweegloket 

Vraag en aanbod één op één bij 
elkaar brengen  
Old Stars 
Meer gezonde jaren, speciaal voor 
ouderen, door aangepast spor-
taanbod bij sportverenigingen

• Wandelen op recept 
 

• Fitalo  
Individuele begeleiding door een 
beweegcoach 

• Gecombineerde Leefstijl Inter-
ventie 
Met o.a. bewegen een ge-
dragsverandering t.b.v. een 
gezonde leefstijl bereiken en 
behouden 

Blijf bewegen!

Meer informatie? 
Wij gaan graag in gesprek om kennis te maken en de mogelijkheden 
voor samenwerking te verkennen. Neem hiervoor contact met ons op via 
E info@hvdsg.nl of via T 050-87 00 100.


