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Actiepunten 
Van idee naar actie
De actiepunten in dit document zijn voortgekomen uit de ideeën die geopperd zijn tijdens de 
startbijeenkomst, de werkconferentie en de gesprekken en de e-mailcontacten die in de periode van 
augustus 2019 tot en met februari 2020 plaats hebben gevonden in het kader van het sportakkoord.  

Toevoegen en afvinken
De ambities in het sportakkoord zijn nauw met elkaar verweven. De actiepunten die hierna worden 
opgesomd dragen in veel gevallen bij aan verschillende ambities. Aan deze actielijst zullen in de 
loop van de tijd nieuwe actiepunten worden toegevoegd. Gerealiseerde actiepunten zullen worden 
afgevinkt.





Uitnodiging
Organisaties worden van harte uitgenodigd om mee te doen of bij te dragen aan de realisatie van de 
hierna geformuleerde actiepunten. Zij kunnen ook zelf nieuwe actiepunten toevoegen. Zowel het 
één als het ander kan via de website van het sportakkoord worden aangegeven.

Uitvoering, coördinatie en ondersteuning
Bij de uitvoering van de actiepunten uit het sportakkoord ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de 
daarbij genoemde partners. De gemeente vervult een coördinerende rol. Waar nodig en mogelijk 
initiëren combinatiefunctionarissen, verenigingsadviseur en beleidsadviseur het overleg tussen 
samenwerkingspartners en bieden zij ondersteuning bij de uitvoering. Daarbij zal de aandacht 
primair uitgaan naar de actiepunten waarbij de gemeente expliciet wordt genoemd. De adviseur 
lokale sport van NOC*NSF ondersteunt daarbij en helpt sportclubs bij de realisatie van actiepunten 
door services van landelijke sportorganisaties aan te bieden.

Stimuleringsbudget
Organisaties die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage 
aanvragen uit het stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het sportakkoord beschikbaar 
is. Hierbij gaat het om bescheiden incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van 
actiepunten te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen 
behoren niet tot de mogelijkheden. Het uitgangspunt is dat de actiepunten eigenlijk ook zonder 
extra bijdrage gerealiseerd zouden moeten kunnen worden, maar dat deze bijdragen welkom zijn 
om initiatieven te onderzoeken, de aanloopkosten te dekken, de realisatie te vergemakkelijken of te 
versnellen, of zaken beter aan te pakken.

Actieve deelname aan het sportakkoord is een voorwaarde maar geen garantie voor financiële 
ondersteuning. Voor de uitvoering van het sportakkoord komt in 2020 en 2021 via het rijk €60.000 per 
jaar beschikbaar in geld. De gemeente voegt daar het budget van de ‘sport als supporter’ regeling 
aan toe. Dat is €55.000 per jaar. Daarnaast zijn er ook nog enkele landelijke subsidieregelingen en 
is vanuit de landelijke sportorganisaties in de komende drie jaar €21.000 aan diensten beschikbaar. 
Kortom, er is in geld en diensten in de komende tijd tenminste €136.000 per jaar beschikbaar voor 
ondersteuning van de actiepunten.
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Aanvragen, toekennen en verantwoorden
Aanvragen voor 2020 kunnen tot en met 31 maart 2020 worden ingediend. Vóór 1 mei 2020 wordt 
daarover beslist en gecommuniceerd. Het aanvragen van een bijdrage uit het stimuleringsbudget 
is eenvoudig en kan via een online formulier op de website van het sportakkoord. Op de website 
worden ook de voorwaarden, criteria en verdeelsleutel voor toekenning toegelicht. De aanvragen 
voor 2020 worden in eerste instantie door de sportformateur beoordeeld. Hij doet een voorstel voor 
verdeling van het budget. Een stuurgroep met vertegenwoordigers uit sport, onderwijs, welzijn en 
gemeente beslist hierover.

De verantwoording van de ontvangen bijdrage is eveneens eenvoudig. Om te bewijzen dat een 
voorgenomen actie daadwerkelijk is uitgevoerd, stelt de betrokken organisatie op verzoek informatie 
beschikbaar en maakt zij een beknopt verslag in woord en beeld van de activiteit. Deze informatie 
zal via de website van het sportakkoord worden gedeeld.

Op grond van ervaringen in 2020 kan de procedure voor de periode erna worden aangepast. In 
het najaar zal bekend worden gemaakt wie, waarvoor en wanneer aanvragen voor 2021 kunnen 
indienen, en hoe deze worden afgehandeld.

Op de hoogte blijven
Om alle betrokkenen bij het sportakkoord op de hoogte te houden van de gang van zaken zal via 
website en nieuwsbrief regelmatig verslag worden gedaan van de activiteiten die in dit kader worden 
ondernomen. Van alle organisaties die het sportakkoord ondertekenen en actief betrokken zijn bij 
een of meer actiepunten wordt verwacht dat zij daaraan meewerken door desgevraagd informatie 
te verstrekken over de uitvoering van de actiepunten.

4



Sterk en samen 
1. Kennisdeling en samenwerking om sport te versterken

a. De verenigingsondersteuner gaat samen met vertegenwoordigers van MHC Zoetermeer, 
Zwemvereniging Zoetermeer, WVZ, Pro Patria, Zoebas, The Dutch Dragons en ZOVOC de 
mogelijkheden onderzoeken en de behoeften peilen voor de vorming van een platform 
waar sportaanbieders krachten bundelen, kennis en informatie delen en netwerken. In het 
onderzoek worden ook de bestaande mogelijkheden op dit vlak (sportcafé, sportnetwerk 
en sporttafel) betrokken. In het verlengde van deze verkenning wordt actie ondernomen. 
Zie ook actiepunt 3a. Afstemming is gewenst. Planning: 2020. 

b. Voetbalvereniging DWO neemt het initiatief tot het opzetten van een multidisciplinair overleg 
van trainers van sportclubs. Het doel is kennisdeling en samenwerking op theoretisch en 
praktisch vlak.  Planning: voorjaar 2020.

c. De adviseur lokale sport van NOC*NSF neemt samen met de verenigingsondersteuner 
het initiatief om in samenwerking met Phoenix, Zoebas, TV Buytenwegh en TV Seghwaert 
en The Dutch Dragons een breed symposium te organiseren over de toekomst van de 
verenigingssport in Zoetermeer (organisatorische samenwerking, vrijwilligerswerk en 
professionalisering, kostenontwikkeling en betaalbaarheid). In het verlengde daarvan wordt 
gewerkt aan een gedeelde visie. Planning: najaar 2020.

d. Kinderfysiotherapie Groei! en sportverenigingen (Phoenix en SWZ) gaan samenwerken, 
waardoor doorverwijzingen beter gaan, sporthervatting na blessures goed gaat, 
verenigingstrainers voorlichting krijgen over de belastbaarheid van kinderen en algemene 
kennisdeling plaatsvindt. Planning: voorjaar 2020. 

e. ZOVOC gaat samenwerking onderzoeken met de handbal- en korfbalvereniging bij aanbod 
beachsport. Planning: 2020.

f. Tennisvereniging Seghwaert gaat onderzoeken of zij met andere sportverenigingen in het 
Van Tuyllpark gezamenlijke activiteiten kan opzetten. Planning: 2020.

g. Taverzo en WVZ gaan meer samenwerking tot stand brengen tussen topsport(organisaties) 
in Zoetermeer. Planning: 2020.

2. Meer vrijwilligers

a. De verenigingsondersteuner wijdt een sportcafé aan werving en behoud van vrijwilligers. 
In het verlengde hiervan worden workshops georganiseerd, bijvoorbeeld  gericht op 
systematische benadering van vrijwilligers (MVKT) en/of participatie van ouders als 
vrijwilligers. Kern Kinderopvang ondersteunt hierbij. Planning: voorjaar 2020. 

b. De verenigingsondersteuner gaat samen met o.a. TV Seghwaert, Werkgeversservicepunt, 
Werkacademie, Piëzo en Limor, onderzoeken hoe mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en/of in een maatschappelijk isolement werkervaringsplaatsen en/of 
vrijwilligerstaken kunnen gaan invullen bij sportaanbieders. Planning: voorjaar 2020.

c. ZKV de IJsvogels, Pro Patria en Zoebas willen samen met een combinatiefunctionaris 
de mogelijkheden onderzoeken om (meer) leerlingen en/of studenten in te zetten voor 
(maatschappelijke) stages en (afstudeer)projecten. Planning: 2020.
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3. Delen accommodaties en materialen

a. De gemeente gaat gezamenlijk met sportaanbieders in het bezit van eigen vastgoed 
onderzoeken hoe inzicht kan worden verkregen in de actuele vraag naar, en het aanbod 
aan, sportfaciliteiten. En hoe vraag en aanbod snel en eenvoudig bij elkaar kunnen worden 
gebracht. Zie ook actiepunt 1a. Afstemming is gewenst. Planning: voorjaar 2020

b. Sportschool da Graca, Phoenix, Gezond Natuurwandelen, TV Seghwaert, Urban Life Health 
Centre en ZKV de IJsvogels staan open voor het delen van hun accommodaties met andere 
organisaties, dan wel willen gebruik maken van accommodaties van andere organisaties. 
Planning: 2020.

4. Openbare ruimte beweegvriendelijker

a. De gemeente gaat, een brainstormsessie organiseren over het thema ‘nudging in de 
openbare ruimte’. GGD Haaglanden doet mee. Planning: 2020.

b. Palet Welzijn gaat onderzoeken of de benutting van beweegtuinen- en parken beter kan, 
onder meer door openbare lessen voor ouderen te organiseren. Stichting Noord Aa Fit 
denkt mee. Planning: 2020.

5. Verduurzaming sportaccommodaties

a. Sportclubs met een accommodatie in eigendom en/of beheer gaan, aangemoedigd 
door de gemeente en ondersteund vanuit de landelijke sportorganisaties, kosteloos 
energiescans uitvoeren om te onderzoeken hoe zij hun accommodaties (verder) kunnen 
verduurzamen en zo (meer) kunnen besparen op energie door slimme maatregelen en 
verstandige investeringen. Planning: 2020 - 2021.

b. De adviseur lokale sport van NOC*NSF gaat onderzoeken of er een overzicht c.q. checklist 
beschikbaar is, of kan komen, waarin alle duurzaamheidsmaatregelen en -acties worden 
beschreven die sportclubs kunnen nemen. Deze zal door de verenigingsondersteuner 
onder alle sportaanbieders worden verspreid. Planning: 2020. 

6. Versterking en verbreding ondersteuning sportaanbieders

a. De combinatiefunctionarissen gaan hun activiteiten en ondersteuning nadrukkelijker onder 
de aandacht brengen bij sportaanbieders en daarbij afstemmen hoe sportaanbieders en 
combinatiefunctionarissen hun samenwerking verder kunnen versterken. Planning: 2020.

b. De verenigingsondersteuner gaat, gebruikmakend van de services van de landelijke 
sportorganisaties, de ondersteuning aan sportclubs intensiveren en hen helpen om hun 
organisatie te versterken en te moderniseren en hun sportaanbod te verbeteren. Dat doet 
zij onder meer door themabijeenkomsten en cursussen voor bestuurlijk en sporttechnisch 
kader aan te bieden. Planning: 2020.

c. ROC Mondriaan (Lifestyle, Sport en Bewegen) gaat opleidingsmogelijkheden aanbieden 
voor trainers van sportclubs. Planning: 2020.

d. De gemeente gaat onderzoeken of - analoog aan het landelijke Sport & Zaken - een 
lokaal netwerk van bedrijven kan worden opgezet dat diensten levert aan sportclubs 
(bijvoorbeeld lokale financieel-administratieve dienstverleners die sportclubs professionele 
ondersteuning bieden bij financieel beheer en beleid). Planning: 2020 - 2021.
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Gezond en wel
7. Extra aandacht voor gezonde leefstijl in sportomgeving

a. MHC Zoetermeer gaat haar praktijkervaringen m.b.t. het rookvrij maken van haar 
accommodatie delen met andere verenigingen, via mail, nieuwsbrief en presentatie tijdens 
een sportcafé. Planning: voorjaar 2020.

b. GGD Haaglanden attendeert sportclubs op de ‘Ik pas campagne’ voor alcoholmatiging en 
stimuleert hen om de kantine een maand alcoholvrij te maken. Planning: winter 2020.

c. Team:Fit gaat op verzoek sportclubs met kantine ondersteunen bij het gezonder maken 
van hun assortiment. Planning: 2020.

d. Indigo gaat sportclubs, die het gebruik van alcohol en drugs willen beperken of hun complex 
rookvrij willen maken, op verzoek ondersteunen met voorlichtingsmateriaal, trainingen en 
praktische tips. Er wordt ook hulp geboden bij het formuleren van alcoholbeleid. Planning: 
2020-2021.

8. Positiever sportklimaat

a. De schietvereniging Zoetermeer gaat het imago van de schietsport verbeteren door 
positief de media op te zoeken. Zij gaat daarbij de veilige cultuur en sociale controle van de 
vereniging laten zien en positieve ervaringen naar buiten brengen. Planning: 2020.

b. MHC Zoetermeer gaat op verzoek kennis delen en helpen bij een campagne om de kennis 
en acceptatie van LHBTI te vergroten. Planning: 2020.

c. Stichting Piëzo wil gastvrijheidstrainingen verzorgen voor (vrijwilligers van) sportverenigingen. 
Planning: 2020.

d. SWK groep – Kern Kinderopvang gaat bij sportverenigingen peilen welke behoefte bestaat 
aan (pedagogische) ondersteuning van vrijwilligers en op basis daarvan een actieplan 
ontwikkelen. Planning: 2020.

e. ZKV De Sprinters gaat voor haar vrijwilligers een praktische cursus ‘veiligheid op het 
water’ organiseren, gericht op preventie van ongelukken en behandeling van slachtoffers. 
Planning:  voorjaar en zomer 2020.
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9. Vergroten mogelijkheden voor aangepast sporten

a. GGD Haaglanden, Urban Life Health Center, Palet en New Xperience gaan een bijeenkomst 
organiseren om kennisdeling over, en samenwerking bij, het sportaanbod voor chronisch 
zieke mensen (Alzheimer- en kankerpatiënten) te bevorderen. Planning: 2020.

b. Een combinatiefunctionaris gaat zich inspannen om meer bekendheid te geven aan het 
aanbod van aangepast sporten. Planning: 2020.

c. Het Pleysier College en Dutch Dragons gaan samenwerking onderzoeken bij MRT en 
weerbaarheidstraining voor leerlingen van het Pleysier College. De Gezonde School 
adviseur van GGD Haaglanden sluit aan. Planning: voorjaar 2020.

d. Sportief Wandelgroep Zoetermeer en Palet Welzijn gaan FitStap voor ouderen promoten, 
een beweegprogramma voor mensen met gezondheidsklachten. Planning 2020. 

e. Kinderfysiotherapie Groei! gaat langs bij verenigingen voor ondersteuning bij de integratie 
van kinderen met autisme, problemen met motorische vaardigheden en/of pijnklachten, 
indien er een specifieke vraag bestaat vanuit de vereniging over een situatie en/of kind, 
of wanneer er vragen zijn rondom een kind dat onder behandeling is bij Groei! Karate en 
Budoschool Kai Sei en TV Meerzicht hebben belangstelling voor het aanbod. Planning: 
2020.

f. Karate en Budoschool Kai Sei wil samenwerking met SBO-scholen en zorginstellingen om 
sport aan te bieden aan sporters met een beperking (para-karate en -judo). Voor dit specifieke 
aanbod wil zij materialen aanschaffen en gebruik maken van het opleidingsaanbod van 
landelijke sportorganisaties om haar professioneel kader en vrijwilligers (bij) te scholen in 
G-sport. Planning: 2020.

g. The Dutch Dragons gaan een sportaanbod opzetten voor mensen met een beperking en/
of autisme. Planning: 2020.

h. Gezond Natuurwandelen wil professionele begeleiding organiseren tijdens het wandelen 
en sporten voor mensen met diabetes/hartproblemen. Planning: 2020.

i. Studenten ROC Mondriaan (Lifestyle, Sport & Bewegen) gaan bij sportclubs i.h.k.v. een stage 
of project lessen en trainingen geven aan mensen met een beperking. Planning: 2020. 

j. ROC Mondriaan (Lifestyle, Sport & Bewegen) gaat de mogelijkheden onderzoeken om (bij)
scholing aan te bieden over sporten met een beperking. Planning: 2020.

k. Sportondersteuner.nl gaat een behoefteonderzoek uitvoeren en sportaanbod ontwikkelen 
voor mensen met een visuele beperking. The Dutch Dragons doen mee. Planning: 2020.

l. Stichting Rolstoeltennis Haaglanden gaat samen met TV Meerzicht een roller-loper 
tennistoernooi organiseren waarbij integratie plaatsvindt tussen valide en minder-valide 
sporters. Planning zomer 2020.

8



10. Meer ouderen in beweging

a. Zoetermeer Old Stars, MHC Zoetermeer, DWO, Pro Patria, TV Seghwaart, GGD Haaglanden 
en Palet Welzijn gaan samenwerken om het sport- en beweegaanbod voor ouderen uit te 
breiden met meer ‘walking sport’ varianten en gaan dit aanbod breder onder de aandacht 
te brengen van de doelgroep. Planning: voorjaar 2020.

b. Palet Welzijn gaat samen met Karate en Budoschool Kai Sei een pilot voor ouderen opzetten 
waarbij de effectiviteit van het door de Judobond ontwikkelde valpreventie-programma 
‘Zeker Bewegen’ wordt onderzocht. Planning: 2020.

c. Tuingezel ontwikkelt in samenwerking met Parkourdisciplines ‘Tuingezel On The Move’, 
een bewegingsprogramma voor mensen met dementie in de groene ruimte van de stad. 
Planning: 2020.

d. Het Pleysier College gaat onderzoeken hoe het jongeren en ouderen met elkaar kan 
verbinden door gezamenlijke sport- en spelmomenten te organiseren. Planning: 2021.

e. Palet Welzijn gaat een ‘Fit aan tafel’-initiatief voor senioren starten: eerst een uur bewegen 
en aansluitend een gezamenlijke gezonde maaltijd. Planning: 2020.

f. Phoenix gaat zich inspannen om ouderen aan zich te binden door naast korfbal ook andere 
activiteiten te organiseren, zoals als klaverjassen en jeu-de-boules. Planning: 2020.

g. New Life Yoga gaat op verschillende plekken (onder andere in zorgcentra) stoelyoga voor 
ouderen aanbieden. Planning: 2020.

h. Urban Life Health Centre gaat preventieve vitaliteitsprogramma’s ontwikkelen en aanbieden 
voor ouderen. Planning: 2020..
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11. Speciale aandacht voor speciale doelgroepen

a. Beroepscollege Zoetermeer en Pleysier College maken samen met Buurtwerk, Piëzo en 
Limor, en ondersteund door een combinatiefunctionaris en de Gezonde School adviseur 
van GGD Haaglanden een plan van aanpak om (kwetsbare) jongeren meer in beweging te 
brengen en meer te laten participeren. Daarbij wordt samenwerking van, en kennisdeling 
tussen, onderwijs, welzijn, zorg en sport nagestreefd. Zie ook actiepunt 14a. Afstemming is 
gewenst. Planning: 2020.

b. Piëzo gaat het sportmaatjesproject verbreden naar meer verenigingen en uitbreiden naar 
andere doelgroepen. Een sportmaatje is een lid van een vereniging dat tijdelijk gekoppeld 
wordt aan een inwoner van Zoetermeer (die interesse heeft voor de sport maar een hoge 
drempel ervaart) en deze wegwijs maakt en begeleidt. TV Seghwaert heeft belangstelling. 
Planning: 2020.

c. Gezond Natuurwandelen gaat een wandelgroep opzetten voor eenzame (oudere) mensen. 
Planning: 2020.

d. UNICOZ gaat de mogelijkheden verkennen om in haar speciaal basisonderwijs speciale 
sport op te zetten. Planning: 2020 - 2021.

e. UNICOZ gaat onderzoeken of sport en dans kan worden ingezet voor traumaverwerking bij 
vluchtelingenkinderen. Planning: 2020 - 2021.

f. Kern Kinderopvang / SWK-groep gaat samen met maatschappelijke instellingen en 
sportorganisaties de mogelijkheid onderzoeken om een ‘sporthub’ op te zetten waarbij 
sport gebruikt wordt als middel om gezinnen met een lage SES-score te bereiken. Planning: 
2020.

g. TV Buytenwegh en The Dutch Dragons gaan zich inzetten om ook de jeugd die tussen wal 
en schip valt (die opgroeit in een gezin met weinig financiële draagkracht maar toch geen 
gebruik kan maken van de Zoetermeerpas) aan het sporten te krijgen. Planning: 2020.

h. Buurtwerk gaat zich inspannen om in het kader van inclusief sporten samen met sportclubs 
een dag te organiseren waarbij asielzoekers en statushouders kennis maken met voor hen 
onbekende verenigingen en sporten. Planning: 2020.
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Veel en vaardig

12. Nieuwe sportactiviteiten en -evenementen

a. Zoetermeer Oldstars gaat van de Koningsspelen in Zoetermeer een sportdag maken voor 
opa’s en oma’s en kleinkinderen. Planning: voorjaar 2020.

b. Een combinatiefunctionaris gaat inventariseren wat de vraag is naar sportactiviteiten 
bij jongeren die niet op vakantie kunnen. Op basis van deze inventarisatie gaan zij 
sportactiviteiten aanbieden. WVZ, The Dutch Dragons en Urban Life Health Centre doen 
mee. Planning: zomer 2020.

c. ZKV De IJsvogels gaat de showgroep breder inzetten, bijvoorbeeld als voorprogramma bij 
Zoetermeer Panters. Planning: winter 2020.

d. Phoenix gaat zich inzetten om ouders te interesseren voor Kombifit, een recreatieve vorm 
van korfbal voor niet-korfballers. Planning: 2020.

e. ZKV De IJsvogels gaat Zoetermeer X-mass Ice event organiseren en daarbij samenwerken 
met diverse onderwijsinstellingen (stages en praktijkopdrachten). Planning: 2020.

13. Nieuwe arrangementen en communicatiemiddelen voor promotie 
sport en bewegen

a. De gemeente gaat onderzoeken hoe het sportaanbod en de sportactiviteiten in Zoetermeer 
via internet, sociale media en traditionele vormen van communicatie breder en beter onder 
de aandacht kan worden gebracht. De Zoetermeerse sportaanbieders gaan vervolgens het 
gebruik van deze media stimuleren en de inhoud regelmatig actualiseren. Planning: 2020.

b. Een combinatiefunctionaris gaat een brainstormavond organiseren over het aantrekkelijker 
maken van de sportweek die jaarlijks door de gemeente wordt georganiseerd en de 
ontwikkeling van andere initiatieven om inwoners met diverse sportaanbieders te laten 
kennismaken. Dutch Dragons, WVZ, MHC Zoetermeer, Sportief Wandelgroep Zoetermeer 
en Tennisvereniging Seghwaert doen mee. Planning: Voorjaar 2020.

c. Sportschool da Graca gaat combinatiepakketten aanbieden waardoor meer sporten tegelijk 
kunnen worden aangeboden. Planning: 2020.
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14. Versterking en verbreding samenwerking tussen sport, onderwijs 
en kinderopvang om kinderen meer en beter te laten bewegen

a. Onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties (o.a. UNICOZ, Erasmus College, SWK 
groep – Kern kinderopvang, De Drie Ballonnen - Junis Kinderopvang) willen meer sport 
aanbieden en samenwerken met sportclubs. Sportclubs (o.a. Phoenix, Zwemvereniging 
Zoetermeer, TV Meerzicht, TV Seghwaert, MHC Zoetermeer, Pro Patria en Karate en 
Budoschool Kai Sei) willen kennismakingslessen, clinics, buitenschools sportaanbod 
e.d. verzorgen. Toch komt samenwerking moeizaam tot stand. De gemeente gaat de 
verschillende initiatieven op dit vlak evalueren en in gesprek met betrokken organisaties. 
In het verlengde hiervan kan later de ontwikkeling van een visie en een plan van aanpak 
plaatsvinden, kunnen nieuwe verbindingen worden gelegd en gezamenlijke projecten 
worden gestart. Zie ook actiepunt 11a. Afstemming is gewenst. Planning: 2020.

b. Pro Patria gaat, naar analogie met het zwemdiploma, een beweegdiploma voor kinderen 
ontwikkelen. Planning: 2020.

c. GGD Haaglanden bevordert dat scholen bij het bewegingsonderwijs gebruik maken van 
erkende en effectieve lesprogramma’s en dat zij ook het ‘bewegend leren’ introduceren. 
Planning: 2020.

d. Urban Life Health Centre gaat op scholen yoga en mindfulness lessen aanbieden voor 
kinderen en tieners. Planning: 2020.

e. Jessica Dansen gaat zich inspannen om in samenwerking met het onderwijs in Zoetermeer 
een danswedstrijd te organiseren om de ChaCha bokaal, waarbij eerst klassen tegen elkaar 
strijden, vervolgens scholen tegen elkaar uitkomen en uiteindelijk de beste dansers van de 
scholen worden afgevaardigd naar het Nederlands Kampioenschap. Planning: 2020.

12


