
 

 

 

Dag Collega! 
 
Zoals je vast weet heeft Haaksbergen een mooi Sportakkoord vastgesteld. Daarin 
staat samenwerken met diverse partijen centraal, om met z'n allen bewegen en 
gezonde leefstijl in Haaksbergen nog verder onder de aandacht te brengen en 
mensen hierin te stimuleren.  
 
Een van de thema's in het sportakkoord is inclusief sporten. Met andere 
woorden; hoe zorg je ervoor dat iedereen samen kan sporten, ongeacht iemands 
achtergrond, rugzak of dat iemand tot een specifieke doelgroep behoort. De 
partijen die het Sportakkoord hebben ondertekend, hebben met elkaar 
afgesproken dat ze acties uitzetten om specifieke doelgroepen permante aandacht 
te geven binnen hun organisatie of vereniging.  
 
Inclusief sporten is een breed thema. Het gaat van praktische toegankelijkheid van 
een accommodatie of terrein, tot invalidevoorzieningen, tot sfeer van acceptatie 
van verschillen, tot specifiek aanbod en/of materialen en specifieke 
trainersvaardigheden en communicatietools.  
Maar het stellen van een brede vraag, levert vaak geen concreet antwoord of plan 
op. Voor een concreet antwoord of plan, is het goed om één of meerdere concrete 
vragen te formuleren.  
 
Doe jij mee met twee digitale werksessies om die concrete vragen en 
plannen op te stellen? 
 
Wat gaan we doen? 
Start2Create helpt ons om concrete doelen te formuleren. In kleinere groepen 
gaan we, door middel van de methode creatief denken, brainstormen over 
mogelijkheden. We verlaten de geijkte (denk)paden. Een sessie met snelheid, 
interactie en een lach. Na de sessies heb je meerdere ideeën, die praktisch 
uitvoerbaar zijn. Samen met anderen kom je vanuit onverwachte hoek tot unieke 
en praktische ideeën, om bijzondere doelgroepen sporters te binden en te 
behouden. Ook train je je mindset van anders denken. Je herkent de beren op de 
weg én hoe je ze kan omtoveren tot kansen.  
Kijk voor meer informatie op https://www.start2create.nl/inclusief-sporten/ 
 
Voor Wie? 
Voor iedereen binnen de vereniging die kan helpen met het uitdragen van 
eventuele nieuwe visie of het uitwerken van nieuwe plannen (bestuursleden, 
technische coordinatoren, trainers, vrijwilligers) binnen een vereniging. Maar 
ook eigenaren en trainers binnen een sportorganisatie, school of onderneming, die 
een bijdrage willen leveren aan de inclusieve samenleving in Haaksbergen en 
hierover een vraag hebben. Ben jij minder gericht op sport en leefstijl, maar heb je 
wel interesse? Meld je ook dan aan. Wanneer er plek vrij is, kun je aansluiten.  
 
Wanneer: 4 en 11 maart         Tijd: 19.30 tot 21.30 uur         Deelname is gratis 
 
Meld je snel aan, er is plaats voor maximaal 25 personen!  
 
Aanmelden kan via n.schuppers@noaberpoort.nl, of via telefoonnummer 053-
5734789.  
 


