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Onderwerp
Interactieve werksessie

Geachte raads- en commissieleden,
Hierbij ontvangt u een uitnodiging voor het bijwonen van een interactieve werksessie op
dinsdag 17 april om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De verwachte eindtijd is
ca. 22:00 uur.
Op deze avond wordt u geïnformeerd over drie interventies in het kader van het Nationaal
Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Het NASB geeft een grote impuls aan sport en
beweging in Nederland en richt zich op te-weinig-actieven. Het doel is om te-weinig-actieven
meer én structureel in beweging te brengen. Wij hebben in mei 2008 besloten deel te nemen
aan deze landelijke impuls voor de periode 2008-2012. Inmiddels is een groot aantal NASBinterventies in de gemeente Emmen in uitvoering gegaan én een aantal is nog in voorbereiding
voor het jaar 2012. In de aansturing en uitvoering werken de afdelingen Beleid en Sport nauw
samen om te komen tot een goede uitrol en invulling van deze NASB-interventies.
Interventie 1. Revalidatie Sport en Bewegen
De gemeente heeft een Sportloket laten inrichten en bemensen door SportDrenthe in het
Scheperziekenhuis. Elke dinsdag komen uitgerevalideerde Emmenaren naar het Sportloket
voor een passende doorverwijzing; op dit moment zo'n 100 geslaagde doorverwijzingen per
jaar.
Inleider:
Peter van Aanholt, revalidatiearts Scheperziekenhuis
Verslag interventie:
Karlijn Meijerink, medewerker Sportloket
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Interventie 2. Motorisch Remedial Teaching
Kinderen uit groep 5 en 6 van de basisscholen met een bewegingsachterstand worden
gescreend. De uitkomst hiervan kan aanleiding zijn om kinderen uit te nodigen voor MRTindividueel en vervolgens MRT in groepsverband.
Gemeentelijk combinatiefunctionarissen sport zijn belast met de uitvoering van deze
interventie. Doel is de kinderen v.w.b. sport en bewegen aansluiting te laten vinden bij hun
leeftij dsgenootj es.
Inleider:
Ferrie van der Werf, docent lichamelijke opvoeding en opleider
MRT
Verslag interventie:
Combifunctionaris Sport
Interventie 3. Sport voor Senioren
Een viertal professionals is al geruime tijd actief om (inactieve) 65 plussers in beweging te
krijgen. Ze doen dit op de locaties Emmermeer, Angelslo, Barger-Compascuum en
Klazienaveen. Ze werken daarbij samen met tal van wijk- en dorpsorganisaties, zowel
organisaties voor professionals als organisaties voor vrijwilligers.
Inleider:
Jan van der Heide, beleids- en communicatieadviseur WijZ
Verslag interventie:
Hilde van Slochteren, medewerker Seniorensport
Wij hopen u allen te mogen begroeten op deze avond.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Emmen
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