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"Iedereen doet mee.
Daar staan én gaan 

we voor"



 Hoeksche Waard Actief

Wij zijn Hoeksche Waard Actief. Je kent ons van de activiteiten die wij
organiseren zoals de Koningsspelen of het Sportcafe, maar ook van het
Jeugdfonds Sport & Cultuur en onze Cultuurcoach.

Wij willen zo veel als mogelijk Hoeksche Waarders kennis laten maken met
sport, cultuur en een gezonde leefstijl. Want het is belangrijk dat kinderen
van jongs af aan in beweging komen én blijven. En een gezonde leefstijl
aanleren. Actief en gezond leven is voor iedereen belangrijk ook voor
volwassenen en ouderen. 

‘Iedereen doet mee. 
Daar staan én gaan we voor!’

Ook iedere school, organisatie, vereniging of individu kan bij ons
aankloppen. We zijn van de korte lijntjes, van de snelle verbindingen. Alles
met als doel de drempel voor Hoeksche Waarders naar sport, cultuur en
gezondheid te verlagen.

‘De Hoeksche Waard heeft veel te bieden, aan ons de
taak om dit samen met u bereikbaar te maken voor

iedereen. Wij laten geen kans onbenut!’

Wij adviseren, zijn aanjager, ondersteunen en daar waar het nodig is geven
wij uitvoering. Hierdoor helpen wij nog meer Hoeksche Waarders. Aan ons
iets vragen is weten dat er snel geschakeld wordt. Wij dagen héél de
Hoeksche Waard uit. Doet u mee?

Namens ons team,

Charissa Bosschert          Gertjan de Vogel           Leanne Dirksen  
Directeur                           Bestuurder                      Bestuurder

Hoeksche Waard Actief staat voor:

Sport- en cultuurstimulering voor jong en oud

Verenigingsadvies en -ondersteuning

Iedereen doet mee

Meewerken aan een positief opgroeiklimaat

Versterken van een gezonde leefomgeving
voor jong & oud



De toekomst staat niet vast. Onze omgeving en de hoeveelheid partners
maakt dat ontwikkelingen voortdurend plaatsvinden. Met dit koersplan
beschrijven wij de hoofdlijnen wat ons houvast geeft. Onze koers
ondersteunt ons en daagt ons uit om naar de lange termijn te (blijven)
kijken en hier naar toe te werken.

Maar ook hebben wij als Hoeksche Waardse uitvoeringsorganisatie voor
onze opdrachten een flexibel werkplan waarin wij concreet beschrijven wat
wij jaarlijks uitvoeren. Want ja, veranderingen vinden altijd plaats en dat
vraagt om onze kwaliteiten én die van de Hoeksche Waarders goed te
benutten.

Wij weten zeker dat wij door onze koers meewerken aan het verhaal van de
Hoeksche Waard, levendige dorpen, een inclusieve samenleving en
duurzaamheid. Sport, cultuur en een gezonde leefstijl zijn hierbij belangrijke
bouwstenen. Sterker nog, dit zijn belangrijke bindmiddelen voor
gezondheid, ontmoeten, betrokkenheid en hebben ook een sociaal-
maatschappelijk effect. We kunnen niet zonder sport en cultuur!

 

Aanleiding koersplan

Dit eerste koersplan hebben wij vormgegeven vanuit strategische sessies
met ons team. Wat voorzien wij in de toekomst en wat zijn wenselijke
ontwikkelingen, wat niet en hoe gaan we om met plotselinge veranderingen
nu en in de toekomst? 

Met deze koers zet Hoeksche Waard Actief de lijnen uit voor de komende
vier jaren. Bepalend zijn antwoorden op vragen als: waar staan we nu,
waar willen we uitkomen, waarom willen we dat, welke rol pakt Hoeksche
Waard Actief en met wie doen we dit samen?

‘Sport, cultuur en gezondheid, dat is iedereen
gegund maar niet vanzelfsprekend’



Overkoepelende ambitie

Aan de hand van alle uitkomsten hebben wij een overkoepelende ambitie
gevormd:

'Het adviseren, ondersteunen, uitvoeren en aanjagen van aanbod
op het gebied van sport, cultuur en gezondheid, waar iedereen
binnen zijn eigen mogelijkheden aan meedoet. 

Samen met de Hoeksche Waarders werken we aan een kansrijk
Hoeksche Waard door een bijdrage te leveren aan vitale
verenigingen, aanbieders en inwoners'  

Elke vier jaar staan wij opnieuw stil bij de uitgestippelde koers uit het
vorige plan en dient een nieuw koersplan als onderlegger voor onze
ambities. Ook in ons volgende koersbepaling betrekken we ons team, de
opdrachtgever(s) maar ook ons netwerk zoals scholen, verenigingen,
Sportraad HW, Dok-C en inwoners.

Wil je snel ga dan alleen, maar wil je verder ga dan samen! Dit kenmerkt
de werkwijze van Hoeksche Waard Actief. 



Vergrijzing
Één van de ontwikkelingen is dat de Hoeksche Waard vergrijst, al blijft het
inwoneraantal stabiel. De groep van 60 jaar en ouder wordt hiermee een
belangrijke doelgroep om fit te blijven. Het werken aan een omgeving
waarin vitaal ouder worden mogelijk is vraagt om samenwerking. Het is
vanzelfsprekend dat hierbij wordt samengewerkt met ouderenorganisaties,
verenigingen, zorg, fysiotherapeuten en aanbieders zodat onderlinge
samenwerking wordt gestimuleerd of ondersteund. 

Beweegarmoede
Bewegen is voor elke doelgroep belangrijk en gezond. Toch zien we 
een groeiende beweegarmoede. Uit onderzoek blijkt dat de helft van 
de Nederlandse kinderen te weinig beweegt. Motorisch worden zij 
minder vaardig en overgewicht neemt toe. Enkele oorzaken van deze
ontwikkeling zijn de digitalisering, de verstedelijking en te weinig (veilige)
speelplekken. Het vraagt om een aanjagende aanpak van jongs af aan,
want: jong geleerd is oud gedaan. Maar ook bij ouderen is er sprake van
beweegarmoede waarop moet worden ingespeeld. Hiervoor gaan we actief
samenwerken met lokale ouderenorganisaties waarbij we aandacht hebben
voor een leven lang bewegen. 

Ontwikkelingen om ons heen

Wereldwijde, landelijke en lokale ontwikkelingen zijn van invloed op ons
werk. De effecten zijn niet altijd direct te ervaren en daar moeten we alert
op zijn. Iedere dag is anders en het volgen en inzetten van ontwikkelingen
en antwoord geven op ontwikkelingen ten gunste van de Hoeksche
Waarders vormt de basis van ons maatschappelijk waardevolle werk. In de
afgelopen periode hebben wij ervaren dat de samenleving veerkrachtig is
maar zeker ook ondersteuning nodig heeft bij (complexe en grote)
uitdagingen. Wij weten dat we snel kunnen schakelen, klaarstaan, flexibel
zijn, de expertise in huis hebben of de benodigde expertise weten te
verbinden aan een aanpak!

Wij werken onder andere in opdracht van gemeente Hoeksche Waard.
Naast de ontwikkelingen om ons heen zijn ook de ambities van gemeente
Hoeksche Waard en doelstellingen binnen regelingen vanuit bijvoorbeeld
het Rijk van invloed op ons werk. 

Samen hebben we op basis van alle informatie, ontwikkelingen en
opdrachten een beeld gevormd waarop we ons gaan inzetten. 

Sport en Cultuur
Het aanbod van sport en cultuur zal flexibeler worden. Inspelen op de
individuele behoefte en het tekort aan vrijwilligers zal verregaande
samenwerking in verenigingsland in de hand werken. Dit zien we sneller
gebeuren op sportgebied dan op cultuurgebied. Toch zal cultuur met name
door het delen van kennis en ruimte ook veel voordelen tegemoet kunnen
zien. Versnippering kost namelijk veel tijd, geld maar ook expertise.
Daarom zien wij voor omnisportpartijen en omnicultuurpartijen een
bundeling of een ander soort verbinding (tussen sport en cultuur) een
kansrijke toekomst. 



Technologie
Technologie neemt ongetwijfeld een meer prominente plaats in ons leven
in. We zien dat er een grotere overlap is tussen technologie en gezondheid,
directe leefomgeving en beweeggedrag. Denk hierbij aan wearables,
virtuele assistenten, maar ook aan concepten zoals E-sports en
gamification, waarbij de grens tussen gamen en sport kleiner wordt.
Tegelijkertijd levert technologie ook een aantal bedreigingen op voor het
werkveld. We vragen ons af wat er gaat gebeuren met alle data die
voorhanden is en een overweldigende hoeveelheid (soms privacygevoelige)
informatie die beschikbaar is. Wij vinden het belangrijk dat technologie een
veilig en nuttig middel is ter bevordering van verschillende doelstellingen.

Duurzaamheid
Duurzaam en circulair leven zijn daarnaast concepten die steeds
vanzelfsprekender worden. In dat kader neemt gezond eten, thuis maar
ook op het werk en op scholen een steeds prominentere rol in. Ook de
omgang met biodiversiteit, energie (omgang, opwekking en opslag),
klimaatadaptatie et cetera zijn én worden steeds grotere blijvende thema’s
waar ook de sport, cultuur en gezondheid direct mee te maken hebben. 
 

Ontwikkelingen om ons heen - vervolg

Sociaal
Het aantal nieuwe inwoners die van buiten Nederland komt groeit, ook in
de Hoeksche Waard komen er steeds meer culturen bij. Er ontstaan
cultuurverschillen die steeds zichtbaarder worden. Een grotere groep
inwoners leeft daarnaast in het hier en nu: zij leven van dag tot dag en zien
weinig toekomstperspectief. Er kan polarisatie ontstaan waarbij
tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker worden en
waardoor groepen meer tegenover elkaar komen te staan. 

Een andere belangrijke trend is het ontstaan van eenzaamheid en minder
(live) sociale contacten onder ouderen, volwassenen en kinderen. Alle
uitdagingen die mensen direct voelen kunnen zorgen voor een verminderde
mentale gezondheid van inwoners, en van jongeren in het bijzonder. Er is
in de toekomst een vraag naar meer en betere zorg en een preventieve
aanpak.

Het blijft belangrijk om aanbod laagdrempelig te houden om te zorgen dat
mensen, jong en oud, aandacht blijven houden voor ontspanning, sociale
contacten sporten en (cultuur)activiteiten wat meewerkt aan een gezonde
leefstijl. 



Buiten bewegen is voor iedereen
De behoefte aan flexibiliteit wanneer het gaat om sporten groeit.
Tegelijkertijd daalt het animo voor georganiseerd sporten. Hoeksche Waard
Actief geeft veilige, uitdagende en sportieve buitenruimtes (samen met lokale
partijen) aandacht om sporten in de buurt aantrekkelijk te maken. Wij zetten
in op het betrekken, faciliteren en stimuleren van kinderen, jongeren en
senioren om meer te gaan sporten en te bewegen in de buitenruimte. 

De impact van de technologie
Technologie verrijkt de sport- en cultuurbeleving en biedt uitdagende en
activerende spelvormen voor jong en oud. Hoeksche Waard Actief volgt de
ontwikkelingen op de voet, onderzoekt en implementeert de innovatieve
technologie die nodig is in het werkveld passend bij de doelgroepen en
rekening houdend met databeveiliging. We bekijken samen met professionals
waar e-sports, gamen en gamification kunnen bijdragen aan het vergroten
van de kwaliteit en effectiviteit van sport en bewegen. Maar ook digitale
technologieën zoals augmented reality, virtual reality en chatbots bieden
kansen om het culturele bezoek te verrijken of om nieuwe verhalen te
vertellen. 

Hoe vaker we bewegen, hoe beter!
Één van de belangrijkste opdrachten is het tegengaan van de
beweegarmoede onder alle inwoners en specifiek onder kinderen. Hoeksche
Waard Actief gaat met partners aan de slag om het aanbod van veilige en
sportieve ruimtes te verbreden en te stimuleren in de buurt. Daarnaast wordt
er sterker ingezet op de dagelijkse beweging in de vorm van fietsen, lopen en
buiten spelen.

Wij stimuleren binnen dit thema voor iedereen een leven lang sporten,
bewegen en deelnemen aan cultuur. Dit doen we o.a. in samenwerking met
onderwijs, opvang, verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere
partners.

Samenwerken: de inwoners maken het dorp
Participatie in sport en cultuur verbetert de fysieke en psychische
gezondheid van mensen en versterkt hun gevoel van welbevinden. Sport-
en cultuuraanbieders in de Hoeksche Waard worden daarom door de
samenwerking met Hoeksche Waard Actief in hun kracht gezet. Wij dragen
bij om zoveel mogelijk mensen in de Hoeksche Waard met plezier te laten
sporten en te bewegen. Maar ook om cultuur te beleven en om deel te
nemen aan cultuur. En dit te kunnen blijven doen. Dit doen wij door samen
te werken met iedereen!

De jeugd is de toekomst
Wij zijn dé aanjager van laagdrempelige
sportieve en culturele activiteiten voor 
iedereen. Specifiek voor de jeugd is het
belangrijk dat ze hun eigen wensen en 
behoeften kunnen aangeven, zodat ze 
leren dat hun mening telt. Wij zetten in 
op de samenwerking met deze doelgroep 
zodat ze ruimte krijgen om samen 
activiteiten te ondernemen. 

Themagerichte ambities

De ontwikkelingen die betrekking hebben op ons werk hebben we
doorvertaald naar themagerichte ambities. 

Sport- en cultuurdeelname in de
Hoeksche Waard



Steun in de rug
Vaak moeten mensen letterlijk en figuurlijk drempels overwinnen. Vaak
sluiten vraag en aanbod van sport of cultuur ook niet altijd goed op
elkaar aan. Hoeksche Waard Actief wil daarom aanbieders met zowel
mensen met een belemmering als met een beperking aan elkaar
verbinden. Het zichtbaar maken van de mogelijkheden en een
fundering leggen voor een toegankelijk aanbod waar iedereen binnen
zijn of haar mogelijkheden aan kan deelnemen is van groot belang. Dit
in combinatie met iemand die helpt, motiveert en af en toe het steuntje
in de rug geeft om door te zetten. Iedereen heeft zijn eigen verhaal
wat sport of cultuur voor hem of haar betekent. Samen kom je verder!

Krachtenbundeling
Om sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk te
maken en de vraag naar sport-, beweeg- en cultuuraanbod te matchen
aan een passend aanbod in de buurt is krachtenbundeling van
verschillende partijen nodig, niet alleen lokaal maar zeker ook op
regionaal niveau. Hoeksche Waard Actief gaat een
samenwerkingsverband opzetten voor toegankelijke sport en
cultuurdeelname. Wij nemen het initiatief tot samenwerken met
mensen en organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan een beter
sport- en cultuurklimaat voor iedereen.

Iedereen doet mee! 

Wij houden ons binnen dit thema bezig met het organiseren en
stimuleren van sport- en cultuuractiviteiten voor mensen voor wie dit
niet vanzelfsprekend is in de Hoeksche Waard. Met de nadruk op
mensen die in armoede leven en voor andere groepen die
belemmeringen ervaren om deel te nemen aan sport en cultuur.
Vanwege leeftijd, gender, fysieke of mentale gezondheid, seksuele
geaardheid of etnische/sociale achtergrond of positie.

Ouderen
Hoeksche Waard Actief gaat met de verenigingen en de betrokken partners
de sportende 60 plussers maar ook de niet- sportende 60 plussers
activeren. Belangrijk om deze doelgroep op een passende wijze in
beweging te krijgen en te houden. We zetten ons bewuster in op de
senioren. Waar liggen de interesses van deze doelgroep en zijn er
voldoende sport- en beweegleiders en cultuuraanbieders die de ouderen in
beweging krijgen? Hoeksche Waard Actief staat voor een versterking van
de kwantiteit en kwaliteit van sport- en beweegleiders en
cultuuraanbieders, specifiek voor senioren. 

Armoede is geen keuze en kent vele gezichten
Weinig geld en kennis over gezonde leefstijl zijn twee obstakels om te
sporten en te bewegen en om deel te nemen aan cultuur voor kinderen die
opgroeien in gezinnen met een laag inkomen. Voor jong en oud in armoede
is het belangrijk dat zij deel kunnen nemen aan betaalbare en
betekenisvolle activiteiten. Die kunnen het sociaal isolement doorbreken.
Daarom is het belangrijk om drempels weg te nemen en sport en cultuur
voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te maken. Hoeksche
Waard Actief zet zich actief in op het gebied van sport en cultuur om de
negatieve gevolgen van armoede voor deze kinderen, jongeren en senioren
te verkleinen. Hierbij wordt samengewerkt met de gemeente, onderwijs,
zorg, welzijn en sociale wijkteams.



Ondersteuning voor alle 
sport en cultuurorganisaties

De verenigingsadviseurs van Hoeksche Waard Actief staan klaar om
clubs en verenigingen te ondersteunen en te helpen om
toekomstbestendig en vitaal te zijn. We onderzoeken kansen, adviseren
over relevante onderwerpen en leggen de juiste verbindingen.

Sport en Cultuur in het dorp
Doordat flexibel aanbod floreert, zal het verenigingsleven minder
intensief worden. Het verenigingsleven blijft echter een belangrijke
vorm van sociale cohesie. Verenigingen zullen samen moeten werken
om in de toekomst te kunnen blijven bestaan. In de toekomst zullen
kleine dorpen hubs hebben binnen een bepaalde tak van sport of
cultuur, aangevuld met omniverenigingen. Hoeksche Waard Actief is er
voor de verenigingen om ze vitaal en toekomstbestendig te houden. Wij
begeleiden, ondersteunen en werken samen, waardoor iedere
vereniging en vrijwilliger zich gehoord voelt en krachten leert bundelen.
Het doel is dat het sport en cultuuraanbod binnen de dorpen behouden
blijft.

Sleutelrol voor vitale verenigingen
Hoeksche Waard Actief is de kennis- en adviespartner voor de lokale
vereniging. Wij stimuleren clubs bij het toepassen van veilig en
veelzijdig bewegen. Dit doen wij door middel van trainingsbegeleiding
op het veld en het bieden van inspiratie en tools vanuit het platform
voor verenigingen. 

Dichter op de bal
Sportdeelname, beweeggedrag, sportaanbod en sportprestaties leveren
data op. Deze kunnen worden onderzocht, inzichtelijk worden gemaakt
en vertaald worden op het lokale verenigingsplatform. Met het
aanreiken van onderzoekstools geven wij richting aan verenigingen
waar het gaat over aanbod, toekomstbestendigheid en biedt het
mogelijkheden om ‘dichter op de bal te zitten’. Het online platform
maakt informatie efficiënter en toegankelijker voor de lokale
verenigingen. Tegelijkertijd kunnen verenigingen via het platform
toegang krijgen tot gepersonaliseerde content, nieuwe inzichten en
artikelen en een (kennis)netwerk van professionals.



Cultuurcoach als actieve verbinder!

Foto: Maasmuziek

De Cultuurcoach legt verbinding tussen cultuuraanbieders, is de makelaar
in ideeën, stimuleert mensen, wijst op mogelijkheden, is beschikbaar om
mee te denken en om mee te lopen bij het ontwikkelen van een project. Zij
coacht kunstenaars, initiatiefnemers en verenigingen in het veld om zelf in
positie te treden en hun ideeën te realiseren. Door deze specialisatie
binnen onze organisatie en ons aanbod verbinden we kennis en aanpak.
De Cultuurcoach is hierdoor niet meer weg te denken in de Hoeksche
Waard en binnen onze organisatie. Cultuur is voor iedereen toegankelijk

Met partners en de opdrachtgever werkt de Coach elke dag vol passie aan
het toegankelijk maken van cultuur. De Cultuurcoach koppelt de vraag of
wens met het bestaande kunst- en cultuuraanbod en herkent kansen voor
nieuwe initiatieven. 

Verbinden, verdiepen en verruimen
Het terugdringen van het versnipperde aanbod binnen het culturele veld is
een belangrijke ambitie. Wij zetten sterk in op samenwerken en slaan
bruggen tussen sport, scholen en culturele organisaties. De Cultuurcoach
werkt met partijen aan een doorontwikkeld en overzichtelijk platform voor
verenigingen. Dit platform verenigt culturele organisaties waarbij zij
voorbeelden, inspiratie en achtergrondartikelen over het culturele veld
kunnen terugvinden.

Verruimen en verankeren staat voor ons als ‘altijd op zoek blijven naar
hoe we vanuit cultuur en sport bruggen kunnen bouwen naar andere
domeinen’. Denk aan welzijn, burgerschap en zorg. Belangrijk daarbij is
dat we met de voeten in het werkveld staan en blijven staan en dat
verbinden!



In de Hoeksche Waard de sociale en fysieke leefomgeving gezonder
wordt gemaakt door middel van een aanpak op alle beleidsniveaus,
binnen alle beleidsterreinen en met alle betrokkenen van
bedrijfsleven tot kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers.
Dat daardoor meer kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde
omgeving met een gezonde leefstijl. 
En dat daarmee een stijging in de ontwikkeling van gezond gewicht
bij kinderen en jongeren wordt gerealiseerd in de Hoeksche Waard.

Samen maken we gezond gewoon
We zijn de aanjager en verbinder van een groeiend netwerk dat werkt
aan een gezonde toekomst. Met elkaar zorgen we ervoor dat kinderen
en jongeren gezond en voldoende eten, genoeg bewegen en goed
slapen.  

Met ons netwerk zorgen we dat:

 Samen maken we gezond gewoon! 

Een gezonde jeugd begint bij een gezonde omgeving. Samen met o.a.
de GGD doen wij dit op scholen door het stimuleren van het inbedden
van gezond beleid en zo een ‘Gezonde School’ te zijn. Samen met
JOGG Hoeksche Waard richten wij ons vervolgens op de leefomgeving
waar kinderen en jongeren veel komen: thuis, buurt, school, sport,
vrije tijd, zorg en werk. Samen met deze partners maken we de
gezonde keuze gemakkelijk en aantrekkelijk.



Dit gaan we regelen!

Ons werk heeft veel impact op het sport- en cultuurlandschap in de
Hoeksche Waard. Deze impact moet worden verduurzaamt. Dit vraagt van
ons ambities om te buigen in prachtige effecten wat voor de Hoeksche
Waarder zorgt dat eenvoudig kan worden gewerkt of meegedaan kan
worden aan sport, cultuur en een gezonde leefstijl. Al die waardevolle
verenigingen, aanbieders, maatschappelijke organisaties en de prachtige
woonomgeving maakt de Hoeksche Waard uniek.

Dit gaan we voor het thema sport, cultuur en gezondheid, en nog meer
voor de Hoeksche Waard onderzoeken, klaarzetten of regelen:

Cultuur is even belangrijk als sport
De investering in de Cultuurcoach wordt een vaste lokale investering en
wordt daarmee structureel onderdeel binnen de formatie van Hoeksche
Waard Actief. De verdeling tussen sport en cultuur wordt binnen onze
formatie gelijkwaardig georganiseerd. 

Structurele plek binnen begroting
Wij werken eraan dat vanaf 2026 de landelijke brede regeling
combinatiefuncties op het gebied van sport en cultuur niet (alleen) een
landelijke impuls is, maar dat deze regeling lokaal structureel binnen de
begroting van gemeente Hoeksche Waard is geborgd.

Faciliterende werkgever
Wij onderzoeken de behoefte en mogelijkheden tot het opzetten
van een faciliterende werkgever voor samenwerkende verenigingen. 
Denk hierbij aan het werkgeverschap van verenigingsmanagers, 
medewerkers of ander personeel. Dit in antwoord op het voorkomen
van versnippering in de steeds groter wordende samenwerking in 
en tussen de sport- en cultuuraanbieders/verenigingen.

Specialisatie op ouderen
Het is vanzelfsprekend dat rondom het thema ouderen wordt samengewerkt
met ouderenorganisaties, verenigingen en aanbieders, en dat onderlinge
samenwerking wordt gestimuleerd. Hoeksche Waard Actief versterkt het
team met een specialisatie én samenwerking op het gebied van senioren, die
zich richt op het vitaal ouder worden. Deze combinatiefunctionaris specifiek
voor senioren doet dit door met onze inwoners, ouderen organisaties en
samenwerkingspartners in gesprek te gaan over gezondheid, bewegen en zo
lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving. 

Samenwerken met andere organisaties en domeinen
Samen weet je en zie je meer. Daar waar logische verbinding kan worden
gecreëerd organiseren wij dit. Vanuit de thema’s waarbinnen wij opereren
zijn wij nauw verbonden aan andere thema’s zoals zorg, welzijn, onderwijs,
opgroeien, opvoeden, leefbaarheid, accommodaties, et cetera. Als uitvoerder,
aanjager en verbinder blijven wij samen met partners binnen andere thema’s
meewerken aan een gevarieerde leefomgeving en flexibel aanbod binnen
grote- en kleinere dorpskernen in de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard
kan van ons verwachten dat wij actief de samenwerking op (gaan) zoeken en
onderhouden.

En nu aan het werk. Er ligt genoeg te doen en het is fijn dat de Hoeksche
Waard een operationele flexibele organisatie kent op het gebied van sport,
cultuur en de gezonde leefstijl. 



Strategische sessies Hoeksche Waard Actief Q4- 2021 - Q1 2022
Brede Regeling Combinatiefuncties 
Cultuurnota
Preventie akkoord 
Gezonde School 
JOGG-aanpak 
Sportakkoord
Hoofdlijnenakkoord

Bronnen

Contact

Maak kennis met onze organisatie via www.hoekschewaardactief.nl,
bel ons via 0186 68 58 02 of volg ons op de socials.

Je kunt ook contact opnemen met onze directeur Charissa Bosschert via
charissa@hoekschewaardactief.nl. 

Vragen aan het bestuur omtrent sport kan je stellen aan Gertjan de Vogel via
gertjan@hoekschewaardactief.nl en omtrent cultuur aan Leanne Dirksen via
leanne@hoekschewaardactief.nl. 



Partner van:


