
MENUKAART GEZOND EN VEILIG SPORTKLIMAAT

HOE WERKT HET?

Deze menukaart laat zien wat het lokale,  regionale en landelijke aanbod is op het gebied van een 

gezond en veilig sportklimaat. Kruis bij elk thema aan wat van toepassing is. U hoeft niet alles in te zetten. Het 

gaat erom bewust een keuze maken. Zo krijgt u inzicht in wat u al doet en waar nog kansen liggen.

 

Wekelijks staan vele Westlanders op en rond het sportveld, de baan of het 

zwembad. De gemeente Westland is trots op het rijke sportleven in de gemeente en 

waardeert de inzet van de vele vrijwilligers. Een gezond en veilig 

sportklimaat draagt bij aan een omgeving waar leden 

met plezier samenkomen.

 Deze menukaart is een uitgave van de werkgroep Voeding & Bewegen van de gemeente Westland. Maatschappelijke partners zetten zich binnen deze werkgroep in voor 

een Gezond Westland (januari 2020). De menukaart wordt voortdurend aangevuld en geactualiseerd. 



 OMGEVING

Naam: Naam vereniging: 

THEMA DOELSTELLING AANBOD UITVOERING SITUATIE OP VERENIGING

Gezonde

sportkantine

Inrichting van de sportkantine om

gezonde keuzes te stimuleren.

• Kantinescan, adviesgesprek, opstellen 

actieplan, vervolgstappen;

• Draagvlak creëren en  

enthousiasmeren van leden;

• Toevoegen gezond aanbod aan  

assortiment.

Landelijk programma

Team: Fit

www.teamfit.nl

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

Rookvrij

sportterrein

Het sportterrein is rookvrij. Kinderen

krijgen het goede voorbeeld en worden niet 

blootgesteld aan de schadelijke gevolgen 

van meeroken.

Startpakket om aan de slag te gaan met 

een rookvrije sportvereniging.

Landelijk programma

Rookvrije Generatie

www.rookvrijegeneratie.nl/sport

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

LHBTI acceptatie

(lesbische vrouwen,

homoseksuele mannen, 

biseksuelen,

transgender- en

intersekse personen)

De vereniging is een veilige plek waar

LHBTI’s zich thuis voelen als speler,

vrijwilliger of toeschouwer.

• John Blankenstein Foundation: 

trainingen voor coaches en leiders, club-

bijeenkomsten en workshops, educatieve 

toolbox;

• Vitis Welzijn: ondersteuning bij sociale 

veiligheid (waaronder LHBTI-acceptatie).

Quickscan en advies.

Landelijk programma

John Blankenstein Foundation

www.johnblankensteinfoundation.nl

Lokaal aanbod

Vitis Welzijn

www.westlandvoorelkaar.nl/ 

vrijwilligersbeleid/sociale-veiligheid

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

Alcohol en Jeugd Voorlichting rondom alcoholgebruik. Het 

bewust maken van de impact van zelfge-

maakte keuzes op het gebied van alcohol-

gebruik.

• Promotiepakket met meer informatie over 

de Escape Room en ten behoeve van 

werving doelgroep;

• Inzet Escape Room op jouw sport- 

vereniging inclusief begeleiding en 

nazorg.

Lokaal aanbod 

Sport Heroes, Brijder 

www.ffserieuswestland.nl

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

NIX18 De vereniging draagt de campagne NIX18 

uit om de norm van ‘niet roken en

drinken voor je 18e’ te versterken.

Bandjes, deursticker en

leeftijdschecker.

Landelijk programma

NIX18

www.nix18.nl/materialen-van-nix

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

Westlandse

Gedragscode Jeugd

en Alcohol

Het bestuur sluit zich aan bij de Westlandse 

gedragscode Jeugd & Alcohol om

het alcoholgebruik van de jeugd binnen

de vereniging aan te pakken.

Ondersteuning bij de introductie en

invoering van de gedragscode op de

vereniging.

Lokaal aanbod

Sportief Advies

www.sportiefadvies.nl

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

Voorbeeldgedrag

vrijwilligers

De vrijwilligers en trainers roken niet en

drinken geen alcohol in het bijzijn van

leden.

Informatie en ondersteuningsmateriaal. Landelijk programma

www.sportplezier.nl

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

Verduurzaming

sportaccommodaties

De vereniging maakt bewuste keuzes om te 

investeren in een duurzaam

sportcomplex.

Interactief zevenstappenplan om de

sportaccommodatie te verduurzamen.

Landelijk programma

www.voorclubs.sport.nl/stappenplan

Kies in de balk daaronder voor  

Verduurzamen sportaccomodaties.

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

http://www.teamfit.nl
http://www.rookvrijegeneratie.nl/sport
http://www.johnblankensteinfoundation.nl
http://www.westlandvoorelkaar.nl
http://www.ffserieuswestland.nl
http://www.nix18.nl/materialen
http://www.sportiefadvies.nl
http://www.sportplezier.nl


OPLEIDING / DESKUNDIGHEID

THEMA DOELSTELLING AANBOD UITVOERING SITUATIE OP VERENIGING

Gedragsproblemen De vereniging heeft een veilig

pedagogisch klimaat zodat alle kinderen

met plezier kunnen sporten en geen kind

buitenspel staat.

Bijeenkomsten voor trainers en coaches

gericht op het stimuleren van gewenst

gedrag en tegengaan van ongewenst

gedrag. Speciale aandacht voor kinderen

met gedragsproblemen.

Lokaal aanbod

Sportkanjers Westland

www.sportkanjerswestland.nl

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

Aangepast sporten De vereniging heeft aandacht voor leden

met een fysieke of verstandelijke 

beperking en/of gedragsproblemen en biedt 

begeleiding op maat.

Trainingen en informatiebijeenkomsten

over de doelgroep en aangepast sporten.

Lokaal aanbod

Beweegcoach Westland

www.beweegcoachwestland.nl

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

Trainingen voor 

vrijwilligers

Vrijwilligers van de vereniging

ontwikkelen zich op diverse thema’s die

binnen de sport een rol kunnen spelen.

Diverse trainingen, zoals seksueel

overschrijdend gedrag, bestuurscoaches,

College Tour, Van Poelje Academie.

Lokaal aanbod

Vitis Vrijwilligersacademie

www.vitiswelzijn.nl

www.bestuurdersbankwestland.nl

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

Samen naar een veilig

sportklimaat

De vereniging maakt gebruik van het

programma ‘naar een veiliger sportklimaat’ 

van de sportbonden en NOC*NSF.

• NOC*NSF: ondersteuning op thema’s 

als sociale veiligheid, alcohol en positief-

coachen;

• Vitis Welzijn: ondersteuning bij sociale 

veiligheid. Quickscan en advies.

Landelijk programma

NOC*NSF

www.nocnsf.nl/veiligsportklimaat

Lokaal aanbod

Vitis Welzijn

www.westlandvoorelkaar.nl/ 

vrijwilligersbeleid/sociale-veiligheid

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

Ongewenst gedrag op het

sportveld

De vereniging biedt sociale veiligheid

en heeft een preventiebeleid seksuele

intimidatie.

• Academie voor Sportkader: training voor 

verenigingsbestuurders, trainers, coach-

es, begeleiders en scheidsrechters;

• Vitis Welzijn: ondersteuning bij sociale 

veiligheid. Quickscan en advies.

Landelijk programma

Academie voor Sportkader

www.academievoorsportkader.nl/ 

bijscholingen

www.sportopleidingen.nl

Lokaal aanbod

Vitis Welzijn

www.westlandvoorelkaar.nl/ 

vrijwilligersbeleid/sociale-veiligheid

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

Werven van vrijwilligers De vereniging zoekt actief naar nieuwe

vrijwilligers en doet aan

vrijwilligersbehoud.

Advies over het werven, behouden en

waarderen van vrijwilligers.

Lokaal aanbod

Vitis Welzijn

www.westlandvoorelkaar.nl

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

Maatschappelijke stage De vereniging maakt gebruik van

leerlingen die hun maatschappelijke

stage in de vorm van vrijwilligerswerk

willen vervullen.

Hulp bij het vinden van leerlingen die aan

de slag kunnen binnen de vereniging.

Lokaal aanbod

Vitis Welzijn

www.vitiswelzijn.nl

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

Beursvloer De vereniging verkrijgt met gesloten

beurs middelen en diensten vanuit het 

bedrijfsleven.

Vraag en aanbod komen samen 

tussen bedrijfsleven en 

verenigingsleven.

Lokaal aanbod

Vitis Welzijn

www.vitiswelzijn.nl

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

http://www.sportkanjerswestland.nl
http://www.beweegcoachwestland.nl
http://www.vitiswelzijn.nl
http://www.bestuurdersbankwestland.nl
https://www.nocnsf.nl/veiligsportklimaat
http://www.westlandvoorelkaar.nl/vrijwilligersbeleid/sociale-veiligheid
http://www.westlandvoorelkaar.nl/vrijwilligersbeleid/sociale-veiligheid
http://www.academievoorsportkader.nl
http://www.sportopleidingen.nl
http://www.westlandvoorelkaar.nl
http://www.westlandvoorelkaar.nl
http://www.vitiswelzijn.nl
http://www.vitiswelzijn.nl


SIGNALERING EN ZORG

 THEMA DOELSTELLING AANBOD UITVOERING SITUATIE OP VERENIGING

Beweegcoach Inwoners met een beperking (fysiek/

verstandelijk) vinden een passende

sport.

Ondersteuning van verenigingen bij

aanbod aangepast sporten en

begeleiden van sporters naar

passend aanbod.

Lokaal aanbod

Beweegcoach Westland

www.beweegcoachwestland.nl

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

Kindpakket Kinderen van minimahuishoudens

hebben de gelegenheid te sporten in

verenigingsverband.

Breed pakket aan voorzieningen op het

gebied van educatie, sport, cultuur,

verjaardag en recreatie. De contributie

van de sportclub kan via het kindpakket

(digitaal) aangevraagd worden.

Lokaal aanbod

www.kindpakket.nl

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

Hulpvragen De vereniging zoekt hulp op maat bij

zorgvragen.

De sociaal makelaar is de spin in het

web op kernniveau en kent de weg 

binnen het sociaal domein. Hij of zij kan 

verenigingen begeleiden naar passende

zorgorganisatie.

Lokaal aanbod

Vitis Welzijn

www.vitiswelzijn.nl

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

Fonds1818 De verenging zorgt voor extra financiële
middelen voor maatschappelijke

sportprojecten.

Subsidieaanvraag kan ingediend worden

bij een regionaal fonds.

Regionaal aanbod

www.fonds1818.nl

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

BELEID

 THEMA DOELSTELLING AANBOD UITVOERING SITUATIE OP VERENIGING

Sportiviteit en respect Bestuurders binnen de verenigingen 

brengen binnen de club het gesprek over 

sportiviteit en respect op gang.

Verenigingsbox met 22 thema’s met  

theorie, tips en praktijkvoorbeelden, bij-

voorbeeld over het opstellen van gedrags-

regels, het maken van een clubarbitrage-

plan of het organiseren van bijeenkomsten 

voor ouders. De box geeft handvatten 

om het gesprek aan te gaan met andere 

bestuurders, trainers/coaches, scheids-

rechters, ouders en sporters.

Landelijk programma 

www.academievoorsportkader.nl

    wij voeren dit uit

    wij hebben hier interesse in

    wij kiezen hier niet voor

    wij weten het nog niet

http://www.beweegcoachwestland.nl
http://www.kindpakket.nl
http://www.vitiswelzijn.nl
http://www.fonds1818.nl
http://www.academievoorsportkader.nl

