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Samenvatting

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u aan de hand van voorbeelden over
de resultaten op het gebied van de (kracht van) sport.
Het Dordtse Sportkompas gaat over de kracht van sport en de nieuwe
gemeentelijke rol en aanpak. Sport bevordert bewegen, gezond zijn, ontmoeten,
ontdekken, samenwerken, ambitie, plezier hebben en participeren in Dordrecht.
We streven ernaar dat zoveel mogelijk Dordtenaren sporten, zowel door mee te
doen als het te beleven, samen of alleen, in georganiseerd of zelfgeorganiseerd
verband. Sport is van de stad: sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en
bedrijven.
Inleiding

Zoals bekend wordt er intensief gewerkt aan een aantal grote sportdossiers
(sportparken, Sportboulevard, FC Dordrecht stadion) met bestuurlijke
besluitvorming. Daarin maar zeker ook daarnaast krijgt de vernieuwende
sportaanpak vorm die volledig is gebaseerd op de kracht van sport in de (Dordtse)
samenleving. Een jaar tot anderhalf jaar geleden hebben we in alle drie de gebieden
(Centrum, Oost en West) zogenaamde 'Kracht van Sport' bijeenkomsten
georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten is het bijeenbrengen van
sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, bewoners en bedrijven.
Dat bleek een gouden greep. De bijeenkomsten werden druk bezocht. Sport en het
maatschappelijke veld konden door middel van speeddates kennis met elkaar
maken en met elkaar delen wat je voor de ander zou kunnen betekenen of wat je
wellicht van de ander nodig had. Zo ontstonden op die avonden al de eerste
'matches'. Een veel gehoorde reactie: "Ik wist niet dat sport zoveel kon betekenen".
Een kleine greep uit de partijen die aanwezig waren: sportverenigingen,
commerciële sportaanbieders, maatschappelijke organisaties (vluchtelingenwerk,
politie, woningcorporaties, scholen, Trivium, Merwelanden, Yulius, De Hoop, ASVZ,
Spectrum, fysiotherapeuten, etc.).
In de periode na de bijeenkomsten wisten steeds meer partijen elkaar te vinden.
Het Sportbedrijf vervult een verbindende rol zowel intern als extern. Op die manier
wordt met recht invulling gegeven aan het Dordtse Sportkompas. Het Sportkompas
geeft ons richting in de transitie die we met de stad aangaan op het thema sport.
Het vaart op kansen en energie. De aanpak op maat gaat over proberen en
experimenteren en is zeker resultaatgericht. De richting en transitie aangaan en
concretiseren. Graag ook met u. Daarom delen we ter informatie en ter inspiratie
een aantal van de in totaal circa 200 matches illustratief voor de kracht van sport.
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Doelstelling

U informeren over mooie voorbeelden van matches illustratief voor de kracht van
sport voortkomend uit het Dordtse Sportkompas. En u attenderen op de 'Kracht van
Sport bijeenkomst' op 22 november a.s.
Stand van zaken/de feiten

Straatvoetbal

Een bewoner, Guiliano Soerdjbalie, heeft een droom om een stedelijk
straatvoetbaltoernooi te organiseren. Hij wil kinderen plezier laten beleven, maar
ook normen en waarden bij brengen. Via via komt hij in contact met één van de
sportregisseurs aan wie hij deze droom deelt. De sportregisseur koppelt hem
vervolgens aan een buurtsportcoach om deze bewoner te ondersteunen bij de
organisatie waar veel bij komt kijken.
Het resultaat: een fantastisch voetbaltoernooi op het Energieplein op 27 september
jl. waaraan 200 kinderen uit groep 7 en 8 hebben deelgenomen. Dit toernooi is ook
volop in de lokale media aan bod gekomen. De partijen die meegeholpen hebben dit
mogelijk te maken zijn: Kinepolis, Energiehuis, R- Newt, stichting Hattrick,
FC Dordrecht, Dordrecht Marketing en de scholen. Maar bovenal een enthousiaste
initiatiefnemer. De ondersteuning vanuit het Sportbedrijf bestond deze keer uit de
inzet van een buurtsportcoach. Omdat meneer bij iedere stap een rol, had kan een
eventuele volgende keer veel meer aan hem overgelaten worden. En die volgende
keer komt er wat Guiliano betreft.
Meer informatie over deze match: httos://www.dordtsport.ni/soortnieuws/dordtenaarQrgani$e?rt-$UK<i$VQl-$traetVQdWel-kempiQen$chap-dordrecht

Het sportkennismakingsprogramma

Vluchtelingenwerk was ook aanwezig op een van de Kracht van Sport avonden. Daar
ontstond het idee om statushouders kennis te laten maken met de diverse sporten
(o.a. tennis, voetbal, handbal, fitness, zwemmen) in de stad.
Inmiddels is de link gelegd naar Baanbrekend, stichting leergeld, Trivium Lindenhof,
Leger des Heils, Da Vinei (internationale Schakel klas), OBS Mondriaan, R-Newt en
doen ook zij mee in dit initiatief.
Hierdoor start Alaa Al Saadi binnenkort met zijn taalwerkstage bij het Leger des
Heils. Hij gaat cliënten begeleiden in de fitnessruimte van deze organisatie op het
Kromhout.
Of zoals Sullaiman Jalloh, sinds 1 jaar vanuit Siërra Leone in Nederland. Hij heeft de
afgelopen maanden een taalwerkstage gedaan bij zijn voetbalclub EBOH. Hij hielp
hier mee het jeugdteam te trainen en te coachen en heeft tot verbazing van zijn
begeleiders heel snel de Nederlandse taal onder de knie gekregen.
Meer informatie over deze match: https://www.dordtSDort.nl/sDortnieuws/enthousiastesuiiaiman-ieert-taai-Qp-vQstbaiveid

Rolstoeldansen

Vanwege financiële tekorten dreigde de rolstoeldansvereniging Ago Quod Ago op
houden te bestaan in Dordrecht. Zorgcentrum de Merwelanden wil een wijkfunctie
zijn door hun bewoners elkaar te laten ontmoeten. Door deze twee partijen te
koppelen kunnen nu wekelijks tientallen rolstoeldansers hun sport blijven beoefenen
in het Zorgcentrum de Merwelanden. Als gedeeltelijke 'tegenprestatie' organiseert
Ago Quod Ago maandelijks een optreden/instuif voor de bewoners van het
zorgcentrum. Hierdoor ontmoeten bewoners elkaar, beleven een mooie middag en
komen in beweging (een vrouw van 91 jaar danste weer voor het eerst na ruim
40 jaar).
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Een kleine greep uit de verbindingen met effecten die zoal zijn ontstaan.
• Beweegaanbod De Linde: De Hoop, fysiotherapeuten. Cliënten van de Hoop
ondersteunen de begeleiders in het beweegaanbod voor bewoners van de Linde.
• Shorttrack en de voedselbank. Niet alleen de klanten van de voedselbank ook
mantelzorgers en cliënten van bijvoorbeeld De Hoop konden de voorrondes van
het WC shorttrack bezoeken. Dat is vooral Genieten!
Meer informatie over deze match: https://www.dordtsoort.nl/soortnieuws/aenietenvan-aeboden-kans-om-shorttrack-te-zien
• Proeftuin Vogelbuurt: cursus voor ouders. 'Hoe laat ik mijn kind spelen'.

Regenboog, DG8d, JSO, MeeDS.
• Cliënten van Gemiva zijn mede organisatoren van de sportdag voor kinderen uit
het speciaal onderwijs.
• In samenwerking met het jongerenwerk worden jongeren uit de wijk opgeleid tot
Cruyff Court Heroes en begeleid in het opzetten van activiteiten op de Cruyff
Courts voor de jeugd.
• Pentagon geeft op de Sterrekijker klimles aan peuters en kleuters.
• De IJssportverenigingen hebben de handen ineen geslagen onder de naam
IJssport in Dordt en zorgen gezamenlijk voor promotie van de verschillende
ijssporten en organisatie van de schoolsport. Honderd schoolkinderen maken op
deze manier kennis met de IJssporten.
• De watersportverenigingen organiseren een binnenwater-evenement in het teken
van veiligheid, waaraan ook politie, brandweer en veiligheidsdiensten meedoen.
• Life Goals: een sportprogramma met als doel kwetsbare inwoners te inspireren
hun leven weer op te pakken. Hattrick samen met Leger des Heils, De Hoop,
Yulius, Sociaal Wijkteam en diverse sportaanbieders.
• NeVoBo (Nederlandse Volleybalbond) heeft basisschool de Driehoek gevraagd of
zij interesse hebben in een Schoolplein 14 (Johan Cruijff Foundation). Samen met
Next Volley, en de Driehoek is een actieplan bedacht om geld in te zamelen voor
het schoolplein. Het benodigde budget is binnen en het schoolplein kan aangelegd
worden. Leerlingen uit de bovenbouw worden opgeleid tot minicoaches.
• In het voorbeeld hierboven zijn ook Vluchtelingenwerk, Baanbrekend en Resto
van Harte betrokken. Baanbrekend is enthousiast over de mogelijkheid van
taalwerkstage op deze school en verkennen samen met OPOD hoe dit concept op
meerdere scholen toe te passen.
Leerlingen maken onder leiding van Rest van Harte een maaltijd voor ouderen in
de wijk. Een vrouwelijke statushouder volgt een taalstage op de school, en
worden de kinderen uit de bovenbouw opgeleid tot minicoaches.
Op 22 november a.s. is er weer een Kracht van Sport bijeenkomst waar negen
initiatiefnemers hun verhaal doen en de samenwerking zoeken. Daarnaast is er ook
weer de mogelijkheid om te speeddaten.
De uitnodiging hiervoor heeft u al ontvangen. Wij maken graag van deze
gelegenheid gebruik u hierop te attenderen om meer van een aantal van
bovenstaande initiatieven te horen en om initiatiefnemers te spreken.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Offline: De sportregisseurs zijn het aanspreekpunt op het thema sport in de stad.
Samen met de buurtsportcoaches gaan sportregisseurs in gesprek met
sportaanbieders, verenigingen en maatschappelijke organisaties om de behoefte en
het sportaanbod in kaart te brengen. Vervolgens verbinden zij dit aan elkaar en
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helpen initiatieven (matches) te realiseren. Online: Bovenstaande matches worden
door middel van 'verhalen uit de stad' gedeeld via vernieuwde Dordt Sport.nl en de
social media kanalen Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Deze verhalen dienen
als inspiratie voor de lezer, om zoveel mogelijk Dordtenaren mee te laten doen aan
sport. Meedoen is zowel deelnemen, beleven als bijdragen aan sport. Daarnaast
bieden we een laagdrempelige ingang waarbij initiatiefnemers gemakkelijk
informatie kunnen vinden om hun initiatief van de grond te krijgen.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Niet van toepassing.
Bijlagen

Geen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en
de secretaris
de

M.M. van der Kraan
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