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Voorwoord 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Ambition By Sport.  
  
De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd in 2006 en gevestigd te Rotterdam.  
Stichting Ambition By sport is voortgekomen door Errol Esajas, eigenaar van Sport 
Performance Centre Rijnmond, die sociale betrokkenheid met verschillende groeperingen in 
de maatschappij belangrijk vindt en zo een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.  
   
Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de voorwaarden waar een 
sportbeleidsplan volgens de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aan zou moeten 
voldoen. Stichting Ambition By Sport is voornemers om in 2021 de ANBI-status aan te 
vragen.  
  
Dit plan geeft inzicht in:  
 

• Missie, visie en doelstelling van de stichting.  
• Werkzaamheden (activiteiten)  
• Beoogde toekomstbeeld.   
• De functioneren van het bestuur.   
• Begroting en financiën van de stichting.  
• Communicatiestructuur.  

  
Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit sportbeleidsplan en hopen dat we op uw 
steun mogen reken. Met uw steun kunnen wij het verschil maken.   
  
Wij staan open voor uw suggesties, vragen of opmerkingen.  
  
Stichting Ambition By Sport  
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Inleiding 
 
In onderstaande sportbeleidsplan legt het bestuur van Stichting Ambition By Sport het 
actuele beleid vast. Dit beleidsplan is op 1 juli 2020 opgesteld het is voor vijf jaar, maar zal 
jaarlijks aangepast worden, indien nodig.  
  
Stichting Ambition By Sport staat voor een grote uitdaging in de komende periode.  
De uitdaging ligt in het zoeken van subsidies bij de overheid en sponsoring bij externe 
bedrijven.   
Deze activiteiten zijn noodzakelijk als de Stichting haar doelstellingen willen 
verwezenlijken...  
  
Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke 
activiteiten het wil ontplooien om de doelstellingen te behalen.  
  
  



 
Over Ambition By Sport 
 
Historie 
In 2006 is Ambition by sport opgericht door Errol Esajas. De eigenaar van SPC Rijnmond. 
Hij wilde zich naast topsport ook inzetten voor groepen in de maatschappij die sociaal 
kwetsbaar zijn.   
 
Missie 
De stichting wil zich inzetten voor groepen in de maatschappij die sociaal meer kwetsbaar 
zijn. De ambitie is om sporten voor iedereen bereikbaar te maken en om bij te dragen aan de 
maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van verschillende ook doelgroepen in de 
maatschappij.   
 
Visie 
De stichting wil kinderen en volwassenen middels bijzondere trainingsmethodes optimaal 
laten presteren en zo het beste in zichzelf naar boven halen, zowel op sportief als 
maatschappelijk vlak. 
Bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl. Sporttraining te verzorgen gecombineerd 
met voorlichting over gezonde voeding. Om daarmee te bereiken dat de bevolking meer 
gaat sporten, bewegen en sociaal participeren in de samenleving. 
   
Doelgroepen 
Zie de uitgebreide toelichting in bijlage 1 
 
Huidige situatie 
De stichting Ambition By Sport is opgericht in het jaar 2006. De stichting organiseert sinds 
het jaar 2006 al verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen. Per 2017 is de 
stichting nieuw leven ingeblazen en in 2018 zijn mede door de heer M. Stiggelbout 
verschillende subsidie trajecten zijn verkregen waarmee de stichting actief aan de slag kan.    
 
Doelstelling 
Ambition By Sport maakt het mogelijk dat jongeren doormiddel van sport aangemoedigd 
worden om een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Hiervoor zijn sociale 
ontplooiing en participatie, discipline en levensritme de toverwoorden van het succes.  
De focus ligt nu vooral op de jongeren die niet de kans hebben gekregen om in aanraking te 
komen met sport. Middels de sport zullen de jongeren ook andere belangrijke tools worden 
aangereikt om het zo ver te schoppen in de maatschappij.  
  
Verder is de stichting ook opgericht om verschillende doelgroepen te kunnen helpen 
waarvoor het niet mogelijk is, en er niet voldoende financiële capaciteit aanwezig is 
waardoor ze niet zelfstandig kunnen sporten. Ambition By Sport heeft ook een ambitie die 
luidt als volgt: om sporten voor iedereen bereikbaar te maken en om bij te dragen aan de 
maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van onder andere mensen met een 
beperking.  
  



 
Ambition By Sport heeft ervaring in het trainen met mensen met zowel een fysieke als 
geestelijke beperking. Voor deze mensen is het moeilijk om te bewegen. Voorbeeld van deze 
groepen zijn: mensen met autisme, een visuele beperking, syndroom van Down.  
  
Voorbeeld   
Bij SPC Rijnmond traint tegenwoordig de Gemiva-SVG-groep op de vrijdagochtend. Gemiva is 
er voor de mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben doordat ze beperking hebben of 
een chronische ziekte.  Ook werken ze al met verschillende organisaties in de regio waar ze 
verschillende activiteiten organiseren op de plek zelf.  
 
Werkwijze  
Op basis van trendanalyse ontwikkelt de stichting een plan of activiteit voor een bepaalde 
doelgroep, vervolgens gaat de stichting op zoek naar relevante organisaties of 
samenwerkingspartners die kunnen ondersteunen. 
 
Met de partners samen worden de financiering kansen bekeken en wordt en een 
financieringsplan gemaakt. Zodra dit rond is gaan de partners aan de slag.  
  



 
Organisatie 
 
Algemene gegevens ABS 
 
Statutaire naam: Ambition By Sport   
Organisatie type: Stichting   
KVK nummer: 24396746   
RSIN-nummer: 816028709  
 
Datum akte van oprichting: 12 juni 2006   
Zetel:  Rotterdam  
Adres: Reitdiep 1, 3077 AZ Rotterdam  
 
Website: www.ambitionbysport.nl  
E-mailadres: info@spcrijnmond.nl 
Algemeen nut beogende instelling status: In aanvraag  
 
Bestuursleden  
Daan Spanjersberg - Voorzitter 
Ron Lemmers - Secretaris 
Bert Smilde - Penningmeester 
 
Uitvoerenden 
De trainingen worden gegeven door de trainers die werkzaam zijn voor SPC Rijnmond. De 
Stichting heeft een bestuur van minimaal drie personen. Daarmee wordt voldaan aan de 
ANI-stichting normen (Stichting oprichten, Z.D.).  
  
  



 
Financiën  
 
De stichting heeft geen winstoogmerk zoals beschreven in artikel 2.3 van de Statuten. De 
stichting zal met haar activiteiten behaalde inkomsten te goede laten komen aan de 
doelstellingen.  
  
De penningmeester is de eerste verantwoordelijke voor de financiën. De boekhouding wordt 
elk jaar wordt afgesloten met een financieel en een inhoudelijk jaarverslag. Deze verslagen 
worden gepubliceerd op de website: www.ambitionbysport.nl  
  
Beheer en besteding van het vermogen  
De stichting zal niet meer vermogen houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit 
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Het 
vermogen van de stichting zal worden aangewend ter verwezenlijking van het doel van de 
stichting.   
 

• Ambition by sport dient met al haar activiteiten het algemeen belang 
• Ambition by sport heeft geen winstoogmerk met het al van haar activiteiten 
• Ambition by sport en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, 

voldoen aan de integriteitseisen d.w.z. al de trainers hebben een VOG 
• Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van 

Ambition By Sport beschikken alsof het eigen vermogen is. 
• Bestuurders en beleidsbepalers hebben geen meerderheid in de zeggenschap over 

het vermogen. 
• Ambition by sport heeft niet meer vermogen dan redelijkerwijs nodig is voor het 

werk van de instelling. 
• De beloning voor beleidsbepalers is niet van toepassing 
• Ambition by sport heeft een actueel beleidsplan 
• Ambition by sport heeft een redelijke verhouding tussen beheerskosten en 

bestedingen. 
• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met 

een soortgelijk doel. 
• Ambition by sport voldoet aan de administratieve verplichtingen en voert een 

administratie 
• Ambition by sport publiceert specifieke gegevens op eigen website. 

  
Het werven van gelden  
De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, manier door contacten 
met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met organisaties en actieve 
samenwerkingspartners, onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe contacten en 
relaties. Dit gebeurt door middel van brieven, telefonisch contact en het inzetten 
van sociale media. Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan 
door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.  
  



 
 
Meerjarenbegroting 
 
Begroting   5 jaren plan 
    

 2021 2022 2023 2024 2025 
Opbrengsten: Bedrag € Bedrag € Bedrag € Bedrag € Bedrag € 
Subsidies ** 75.000 100.000 113.000 120.000 125.000 
Overige opbrengst 22.500 22.500 22.500 25.000 25.000 
Cofinanciering 0 0 0 0 0 
Netto-opbrengst: 97.500 122.500 135.500 145.000 150.000 
      
Lasten: Bedrag € Bedrag € Bedrag € Bedrag € Bedrag € 
Partners 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 
Freelancers 84.000 109.000 122.000 131.500 136.000 
Vergoeding vrijwilligers 0 0 0 0 0 
Huisvesting 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 
Sport materialen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Verkoop & Marketing 0 0 0 0 0 
Diverse kosten 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 
Afschrijvingen 0 0 0 0 0 
Som van de lasten: 97.350 122.500 135.500 145.000 150.000 
      
Brutoresultaat: 150 150 150 150 150 
      
Financiële baten/lasten 150 150 150 150 150 
      
Resultaat: 0 0 0 0 0 

  
**  Subsidies via: 
Zonmw, Buurtsportcoach, Citylab 010, Eigenbijdragen, Sportinitiatief en Raak project.    
 
 
 
 
  



 
Begroting 2021  
 

Bedrijfsopbrengsten Bedrag € 
Subsidies 75.000 
Overige opbrengst 22.500 
Cofinanciering 0 
Netto omzet: 97.500 
 
  
  
Bedrijfslasten Bedrag € 
Partners 6.150 
Freelancers 84.000 
Vergoeding vrijwilligers 0 
Huisvesting 3.500 
Sport materialen 2000 
Verkoop & Marketing 0 
Diverse kosten 1700 
Afschrijvingen 0 
Som van de 
bedrijfslasten: 97.350 
  
Bedrijfsresultaat: 150 
  
Financiele baten/lasten 150 
 
  
Resultaat 0 
  

 
 
**  Subsidies 
Zonmw restant      10.000 
Buurtsportcoach   40.000 
Citylab 010             25.000 
Eigenbijdragen       15.000 
Sportinitiatief          7.500  
 



 
Bijlage 1 
 
Doelgroepen Projecten 
Jongeren The daily mile 
Jongeren met obesitas Multisport 

CoolFit (pilot) 
Volwassenen met obesitas VitaalLab010 

Rijnmond fit 
Migranten Bewegen voor vrouwen 
Werklozen Fit for the Job 
Senioren Fit & Fun dag 

Bewegen voor senioren – Incl. Valpreventie 
Senior Games Rotterdam 2020-2021 

Rokers Quit and Move 
Mensen met een beperking Aangepast bewegen Rijnmond: Sporten 

voor mensen met een beperking 
Patiëntengroepen ziekenhuis Fit-in Fit-out 

 
  



 
Jongeren  
 
The Daily Mile in Rotterdam Zuid 
Het doel van The Daily Mile is blije en fittere kinderen door 15 minuten per dag (hard)lopen 
op school! The Daily Mile is een korte pauze om de benen te strekken en het brein wakker te 
schudden. Leerlingen en leerkrachten gaan minimaal 3x per week naar buiten om in een 
kwartier een aantal rondjes te (hard)lopen. Dat is een afstand van ongeveer een mijl (1,6 
km). De kinderen lopen, joggen of rennen met hun klasgenoten in de veilige omgeving van 
hun eigen schoolplein. Iedereen doet met plezier mee – het is geen gymles en het is niet 
competitief – en ondertussen bouwen ze aan hun conditie, relaties, vertrouwen en 
veerkracht. Wanneer kinderen weer in het klaslokaal zijn, helpt het de kinderen zich te 
focussen en zoals elke lichamelijke activiteit vergroot het de prestaties.  
Fitheid – kinderen worden zich meer bewust van een gezonde levensstijl 
Plezier – kinderen vinden het leuk om mee te doen, dit maakt The Daily Mile zo succesvol. 
Vriendschap – kinderen gebruiken de taal van vriendschap om elkaar te steunen en 
vergroten zo hun sociale vaardigheden en leiderschapskwaliteiten. 
Frisse lucht – kinderen genieten van wat ze zien en horen, en van de seizoenen. 
Concentratie – door elke dag fysiek bezig te zijn, kunnen kinderen zich beter concentreren in 
de klas. 
Fitheid – door iedere dag te lopen of te rennen kan de fitheid van kinderen vooruit gaan. 
Als kinderen The Daily Mile op school doen, kan men dit thuis ondersteunen: door hun 
zelfvertrouwen in het rennen te ondersteunen en door samen met hen te bewegen na 
schooltijd. Volgens ouders eten en slapen de kinderen beter door The Daily Mile en worden 
ze vaak jonge ambassadeurs voor de fitheid van het hele gezin. 
 
 

 
 
De scholen die er al mee bezig zijn, zeggen dat The Daily Mile een enorm succes is. Leraren 
geven aan dat de kinderen er baat bij hebben in de frisse lucht te zijn en met hun 
klasgenoten te rennen. 
-Analyseer de omgeving: kijk of er een makkelijke manier is om snel met de hele klas een 
plek te vinden waar je veilig 15 minuten kan gaan rennen of lopen. -Probeer het uit! 
-Bespreek het in de klas: Hoe reageren de leerlingen? Wat vind je er als leerkracht zelf van? 
Kijk of je belemmeringen weg kan nemen, en benoem deze ook. 



 
Volhouden?  
Maak gebruik van deze tips: 

• Als je de route uitstippelt, creëer dan meerdere kleine rondjes, zo houd je de route 
interessant en uitdagend. Leerlingen kunnen dan zowel lopend als rennend zover 
mogelijk komen binnen 15 minuten. 

• Wissel vooral in het begin lopen af met rennen. 
• Daag de kinderen af en toe uit zichzelf te verbeteren. Laat ze bijvoorbeeld het aantal 

rondjes tellen dat ze gelopen hebben, de afstand meten of hun stappen tellen. 
Iedereen moet kunnen meedoen – zorg ervoor dat alle leerlingen naar buiten 
kunnen met hun vriendjes en vriendinnetjes. 

• Doe het zoveel mogelijk gedurende de week – op die manier halen leerlingen het 
meeste uit The Daily Mile. 

• Zie het weer niet als een barrière – jassen aan in de regen, jassen uit als het te warm 
wordt. 

• Het is niet nodig om een warming-up te doen, of een warming-down. Ook kunnen 
kinderen in hun normale kleding meedoen. 

• Doe The Daily Mile wanneer het jou als leerkracht uitkomt. 
• Maak een verbinding met de les – het kan heel leuk zijn om The Daily Mile te 

koppelen aan het curriculum. 
 
Neem The Daily Mile op in het schoolplan om hier een langdurig succes van te maken. 
Tips: 
Maak het onderdeel van het thema gezonde leefstijl 
Maak het onderdeel van het bewegingsonderwijs op school 
Betrek de vakleerkracht bewegingsonderwijs 
Stem af met de directie, OR en MR Organisatie 
 
In Rotterdam-Zuid ondersteunt Sport Performance Centre Rijnmond en haar 
maatschappelijke stichting Ambition by Sport Foundation bij het opstarten en 
implementeren van de Daily Mile. Haar trainers helpen bij het creëren van draagvlak op de 
school en de opstartfase van de Daily Mile. Bij de continueringsfase houden we vinger aan 
de pols. 
De leerkrachten op de scholen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Daily Mile. 
 
Kinderen met obesitas kunnen gestimuleerd worden mee te doen met Fitkids van 
FysioHolland. Kinderen met motorische problemen kunnen bij SPC Rijnmond aanhaken bij 
het reguliere beweegaanbod op de woensdagmiddag of bij Multisport. 
  



 
Jongeren met obesitas 
 
CoolFit 
Aanleiding 
Steeds vaker kampen kinderen met overgewicht, hetgeen als een zorgelijke ontwikkeling kan 
worden bestempeld. Uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen met overgewicht grotere kans 
hebben om als volwassene ook te dik te zijn. Daarnaast is er een gerede kans dat kinderen 
met ernstig overgewicht later hart- en vaatziekten ontwikkelen. Daarnaast hebben kinderen 
met overgewicht een sterk verhoogd risico om op latere leeftijd hoge bloeddruk te krijgen 
en diabetes mellitus te ontwikkelen. 
Enkele cijfers: Van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud had 11,7% in 2018 overgewicht, 
waarvan 9% matig overgewicht en 2,7% ernstig overgewicht (obesitas). Matig overgewicht 
komt wat vaker voor bij 12 tot 17-jarigen, terwijl ernstig overgewicht iets meer voorkomt bij 
de jongere kinderen van 4-11 jaar (CBS Statline, 2018). In het voortgezet onderwijs heeft 
10% van de scholieren overgewicht (Twente in Balans, 2010). Met name op het vmbo komt 
overgewicht veel voor. Op dit type onderwijs heeft 16% van de leerlingen overgewicht.  
 

Doel en doelgroep 
 
De doelgroep van Coolfit bestaat uit leerlingen klas 1 en 2 van het Calvijn Zuidermavo in 
Rotterdam-Zuid.  
 
Het projectdoel is het bevorderen van gezond gedrag bij VMBO-leerlingen door:  

• Het creëren van een ondersteunende omgeving 
• Het maken van bewuste keuzes over het voedsel dat ze eten, aangepast aan de 

richtlijnen van de Voedingsraad (zie: Schijf van vijf) 
• Het laten voldoen aan de Beweegrichtlijnen, betreft verrichten van dagelijkse 

lichamelijke activiteiten gedurende tenminste 60 minuten 
• Het leren omgaan met geld – budgetteren 
• Optie: Eerste ervaring opdoen met reanimatie; wat moet men doen bij mogelijk 

hartinfarct en hoe ervaart men zo’n situatie (dit pakken we in jaar 2 op). 
 
Pilot Coolfit 
Het Albeda Sportcollege en Sport Performance Centre Rijnmond willen de leerlingen van de 
Calvijn Zuidermavo ondersteunen bij het realiseren van een gezonde leefstijl. We richten ons 
op het sport en beweeggedrag, de gezonde voeding, maar ook de financiële gezondheid. 
Hiervoor bieden we Coolfit aan. 
Coolfit bestaat uit diverse dagdelen. Op woensdag 12 februari starten we met een 
interactieve ochtendprogramma. De leerlingen van klassen 1 en 2 krijgen een presentatie 
over gezonde voeding, ze gaan allerlei vitaliteitstestjes doen en ze gaan bewegen tijdens een 
bootcamp. 



 
Het programma betreft: 
Kick-off; gezonde leefstijl (3 activiteiten); voedingspresentatie, bootcamp en testen & meten 
Pauzeclinics; kleine activiteiten in de pauze, extra bewegen stimuleren! 
Er wordt een sport/beweeg-les gegeven bij het Sport Performance Centre Rijnmond, 
gecombineerd met les omgaan met geld (leren budgetteren; via AON en de Rabobank) 
Gymactiviteit; De leerlingen krijgen een honkbal clinic van ervaren honkballers 
Meeloop dag Sportklas(sers) bij het Albeda Sportcollege op locatie Topsportcentrum 
Rotterdam 
 
Optionele partners 
Ambition by Sport, SPC Rijnmond, Albeda Sportcollege, Calvijn Zuidermavo,  
AON, Rabobank, Sportbedrijf Rotterdam. 
Optie: Lekker Fit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
  



 
Volwassenen met obesitas 
 
VitaalLab010 
Er wordt een Vitaliteitscheck georganiseerd bij het Sport Performance Centre Rijnmond. De 
Vitaliteitschecks worden uitgevoerd door deskundigen van SPC Rijnmond in samenwerking met het 
Erasmus MC, het Kenniscentrum Gezond Gewicht en het Kenniscentrum GOUD. 
We richten ons op de doelgroepen mensen met overgewicht/ obesitas en mensen met een 
lichamelijke en/of verstandelijke beperking. 
 
Alle deelnemers aan de Vitaliteitschecks ontvangen een overzicht van hun persoonlijke resultaten en 
een persoonlijk adviesgesprek. Bovendien ontvangt men een folder over gezond bewegen en 
gezonde voeding. Met de vitaliteitscheck komt u erachter hoe gezond ene vitaal men op dit moment 
is. 
 
Binnen de check vinden de volgende metingen plaats: 

• Bloeddruk 
• Lichaamsgewicht 
• Body Mass Index (BMI) 
• Vetpercentage 
• Handknijpkracht meting 
• Lenigheid 
• Daarnaast wordt een korte gezondheid en leefstijlvragenlijst ingevuld. 
• Er worden meteen sport- en beweeggroepen opgestart bij SPCR en mensen kunnen 

zich inschrijven. 
 
Mensen met obesitas worden deels doorgeleid naar Hurkmans & Houtman in hun COOL 
programma.  
De voedingsondersteuning en leefstijlbegeleiding komt dan via hen. 
Het bewegen loopt dan apart via SPC Rijnmond.  
 
De kosten van COOL krijgt men via de zorgverzekeraar vergoed, het bewegen moet apart 
aan SPC Rijnmond betaald worden. 
 
Mensen met een beperking worden door SPC Rijnmond en het Erasmus MC doorgeleid naar 
de beweegactiviteiten van SPC en/of ander adequaat beweegaanbod in de regio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Rijnmond Fit 
 

                          
 
Bij ca 1,5-2% van de volwassen bevolking is er sprake van ernstige obesitas, BMI ≥ 40. In 
Rotterdam-Zuid komt dit neer op ca 4.000 volwassenen. Hierbij is er sprake van een extreem 
verhoogd risico op sterfte aan hart/vaatziekten en diabetes mellitus II, en op risicofactoren 
van HVZ/ diabetes en co-morbiditeit.  
Uit Amerikaans onderzoek (Louie et al, 2011) gecombineerd met de meeste recente 
inventarisaties in de Nederlandse ziekenhuizen (Van Rossum, 2020) blijkt obesitas een 
belangrijke factor te zijn bij het ontstaan en het beloop van de coronavirus. 
De gezondheidsschade als gevolg van deze aandoening kan verder bestaan uit:   
vermindering van kwaliteit van leven (fysiek, sociaal en psychisch), verlies van gezonde 
levensjaren en overlijden. 
 
Er is veel aandacht voor de preventie en behandeling van obesitas, echter er is nog weinig 
adequaat aanbod voor mensen met ernstige obesitas. Volgens Prof dr E. van Rossum 
ontbreekt het aan locaties waar mensen met ernstige obesitas op een veilig en 
verantwoorde wijze worden begeleid.  
Ambition by Sport Foundation (AbSF), de Hogeschool van Rotterdam, het Erasmus MC en 
FysioHolland werken in het kader van de Ketenaanpak Overgewicht van de gemeente 
Rotterdam aan een groepsgerichte integrale leefstijlinterventie om - met inzet van 
beweegdeskundigen, voedingsdeskundigen, fysiotherapeuten, psychologen - ernstige 
obesitas aan te pakken: Rijnmond Fit.  
 
Doel van dit project is Rijnmond Fit uit-ontwikkelen, de beschrijving realiseren, het netwerk 
opzetten voor de bredere Rotterdamse uitrol en het voorbereiden van een (kosten-) 
effectiviteitsonderzoek. We voeren de opstart van een pilotproject met 60 deelnemers uit. 
Tevens zullen we de randvoorwaarden voor de brede uitrol realiseren, incl. de financiering 
ervan. We zullen tenslotte het vervolgtraject voorbereiden voor de vierjarige (kosten-) 
effectiviteitsstudie - via subsidie van RAAK-Pro. 
 
Het doel van de interventie Rijnmond Fit is: een significante afname van het gewicht, de 
BMI, het vetpercentage en de buikomvang en een toename van de fysieke fitheid en de 
kwaliteit van leven van volwassenen in Rotterdam-Zuid. 
Doelgroep: Mensen met ernstige obesitas. Dit zijn mensen met een BMI van 40 of hoger 0f 
mensen met een BMI van 35 of hoger als dit samengaat met gezondheidsproblemen die 
door het overgewicht veroorzaakt worden, zoals hart- en vaatziekten en diabetes mellitus. 
Geschat wordt dat in Nederland 1 tot 1,5 procent van alle mensen ernstige obesitas heeft. 
Dit is in Rotterdam iets hoger (2%). 



 
Het doel is om in 2 jaar 60 nieuwe deelnemers te ondersteunen. De nieuwe deelnemers 
stromen telkens in 2 groepen van c.q. 10 binnen, dus per 6 maanden komen er 20 
deelnemers bij.  
 
De interventie bevat diverse fasen:  

1. Intensief waarbij de deelnemer 5x per week naar het SPC komt en er naast fysieke 
trainingen ook aandacht is voor het voedingsgedrag en een psycholoog betrokken 
is. 

2. In de tweede fase is de intensiteit wat minder. Men komt nog 2x per week naar SPC. 
Wel kan er nog steeds een voedingsdeskundige en psycholoog betrokken worden. 
Deze fase duurt 18 maanden. In deze fase betrekken we ook reguliere 
sportverenigingen uit Rotterdam, zodat de deelnemer kennis kan maken met het 
brede aanbod en na 24 maanden een overstap kan maken. 

3. In deze nazorgfase komt men nog wel terug bij SPC. Men kan kiezen om bij SPC te 
blijven en dan 2x per week langs te komen. Men kan ook aansluiten bij een 
reguliere sportvereniging. Dan sport men 1-2x per week bij de vereniging en 1x per 
week bij SPC. 
Het programma betreft een groepsprogramma waarbij men in groepen van 
maximaal 5 deelnemers wordt ingedeeld. Tussentijds wisselen wordt afgeraden, 
maar kan in overleg plaatsvinden. Een deel van de deelnemers kan na 24 maanden 
doorstromen in het programma Fit for the Job, waarbij doorstromen naar regulier 
werk het aanvullende doel is. 

 
Werving en monitoring: Kandidaten worden geworven en gescreend door een huisarts, 
praktijkondersteuner van de huisarts, of specialisten in het Erasmus MC, het Maasstad 
ziekenhuis of het Franciscusziekenhuis. 
Vervolgens worden de deelnemers onderworpen aan een uitgebreide screening bij de 
fysiotherapie, zowel fysieke testen als een schriftelijke vragenlijsten en er volgt intake door 
de voedingskundige. Dat wordt herhaald na zes maanden, 12 en 24 maanden. Men gaat ook 
iedere week bij SPC Rijnmond op de weegschaal. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de 
Hogeschool van Rotterdam, FysioHolland en het Erasmus MC. 
 
  



 
Migranten 
 
Bewegen voor vrouwen 
Er is ernstig behoefte aan een laagdrempelige beweegactiviteit, met name voor vrouwen 
van 45 jaar en ouder. Het zijn allemaal dames die vanuit de Tegenprestatie geactiveerd 
moeten worden en dus iets terug moeten doen voor hun uitkering. 
De deelnemers zijn niet gewend om te bewegen, hebben veel klachten en kwaaltjes en vaak 
een probleem met de taal. 
 
SPC Rijnmond biedt een beweegactiviteit aan van 60 minuten per week 
 
Randvoorwaarden: 
 
Locatie: Speeltuin de Vuurklip, Binnenhavenhof 1, Rotterdam 
 
SPC Rijnmond zorgt voor de beweegmaterialen (o.a. matjes, muziekinstallatie enz.) 
 
We organiseren een pilot traject vanaf week 19 tot het einde van 2019 
 
Humanitas regelt de accommodatie Speeltuin de Vuurklip 
Humanitas zorgt voor de werving van de deelnemers.  
Maximaal aantal deelnemers voor de groep is 15. 
 
Samenwerkingspartners 
SPC Rijnmond: Karlijn van Es 
Humanitas: Anouk Faassen 
  



 
Werklozen 
 
Fit for the Job 
Sinds een aantal jaren staat het terugdringen van ziekteverzuim bij veel organisaties hoog op 
de agenda. De verantwoordelijkheid van werkgevers ten aanzien van ziekte en 
arbeidsongeschiktheid is fors toegenomen door alle wettelijke maatregelen. SPC Rijnmond 
helpt u graag om werknemers fit en gezond op de werkvloer te laten verschijnen. Fit for the 
job is een programma dat erop gericht is om arbeidsongeschiktheid te voorkomen maar ook 
om arbeidsongeschikte werknemer sneller terug te laten keren in het arbeidsproces. 
Beroepsziekten Tillen en dragen zijn de bekendste vorm van fysieke belasting en komen in 
vele beroepen voor. Te zwaar tillen en dragen maar ook een verkeerde werkhouding blijken 
vaak de oorzaak van gezondheidsklachten bij werknemers. Een tiltraining en specifieke 
krachttraining dragen bij aan het verminderen van de fysieke belasting en verhogen van de 
belastbaarheid van werknemers. 
‘Fit for the job’ van SPC Rijnmond heeft de volgende onderdelen, die als modules en in 
samenhang worden ingezet: 
Complete scan door onze fysiotherapeut, Trainingen voor blessurepreventie, Trainingen 
voor mensen met fysieke klachten, Onderhoud van de lichamelijke fitheid, Tiltechnieken 
Lifestyle- en voedingsadvies, Mentale training en Vrijblijvend consult van onze psycholoog. 
 
 
   
 

  
  



 
Senioren 
 
Fit & fun Senioren 
Doel: 
Het in vuur en vlam zetten van de woonzorgcentra en/of verzorgingshuizen voor senioren in 
IJsselmonde. Doel is activeren van de bewoners van de woonzorgcentra. 

 
 
Opzet ‘Fit & Fun voor jong & oud’ dagen 
 
9.00 uur start opstellen zaal 
10.00-10.30 Samen koffiedrinken met bewoners en introductie praatje 
 
10.30 uur Actie momenten:  
  6 Beweegarrangementen door studenten: 
A-B Vitaliteitstesten door 8 tot 10 studenten 
Twee groepen  
C Bewegen op muziek (muziek uit de 50/60’er jaren) 
  D Bewegen met ballen 
  E Samen bewegen (bewegen in tweetallen) 
  F ‘Nederland in Beweging’ (begeleiden van uitzending van Olga Commandeur) 
      Door deze ervaring gaan deelnemers vervolgens vaker meedoen met NIB-tv 
Beeldscherm, terugkijken en meedoen circa. 15 min 
Stimuleren om dit uiteindelijk thuis ook te doen   
  Er zijn 6 rondes van 15 minuten met telkens 5 minuten overstaptijd.  
  3 studenten bereiden de workshops en geven deze ook.  
  Elke workshop heeft een andere thema 
12.30 uur Lunch  
  Studenten gaan met bewoners samen eten 
13.30 uur Indelen in 2 groepen 
Bingo: de huizen hebben zelf bingokaarten, anders regelen de studenten dit 
  Wandelen: 30-45 minuten in de buurt van het huis. 
 
15.00 uur  Slot 
 
We voeren deze dagen uit bij diverse locaties waar we ook structurele beweeggroepen gaan 
opstarten, denk aan Laurens, Humanitas, PIT010. 
  



 
Bewegen voor Senioren 
Uit het onderzoek blijkt dat bij het ouder worden de gezondheid kwetsbaarder wordt, dat 
familie, vrienden of de levenspartner wegvallen. We zien ook dat ouderen vaker 
alleenstaand en laagopgeleid zijn en dat ze moeten rondkomen van alleen AOW. Ze vallen 
vaker en zijn minder (psychisch) gezond zijn. Ze hebben veel chronische aandoeningen. 
Senioren bewegen dikwijls onvoldoende, ze hebben problemen met vervoer, ze voelen zich 
onveilig en ze zijn dikwijls eenzaam. Ook vindt men veelal de afstand tot voorzieningen te 
groot. Al met al ervaren ouderen veel knelpunten m.b.t. hun gezondheid en vitaliteit.  
Het op peil houden van de zelfredzaamheid is van groot belang voor ouderen. 
Fitheidseigenschappen, zoals kracht en uithoudingsvermogen, hebben een grote invloed op 
de zelfredzaamheid van ouderen. Met het behoud of zelfs het verbeteren van kracht en 
uithoudingsvermogen kunnen ouderen basale zelfzorgtaken zoals wassen, eten en 
aankleden (ADL-taken) én instrumentele taken zoals huishoudelijke activiteiten en deelname 
aan het sociale leven (IADL-taken) langer zelfstandig uitvoeren. 
SPCR is van plan om samen met vele partnerorganisaties zoals vele lokale sportorganisaties, 
diverse lokale welzijns- en zorgorganisaties senioren uit Rijnmond en specifieker uit 
IJsselmonde en Feijenoord te ondersteunen en zo een bijdrage te leveren aan een vitalere 
Rijnmond.  
 
Er wordt vraaggericht sportactiviteiten aangeboden, waarbij de wensen van de deelnemers 
leidend zijn.  
We werken samen met zoveel mogelijk sportorganisaties. Er wordt wekelijks een of meer 
sportactiviteit(en) aangeboden.   
Het doel van het Bewegen voor Senioren is: 
De bevordering van de gezondheid, fitheid, sportdeelname, vitaliteit en welzijn van senioren 
in IJsselmonde en Feijenoord om een bijdrage te leveren aan het zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven functioneren van senioren.  
 
Doelgroepen zijn zelfstandig wonende ouderen (65-plus), er wordt nadruk gelegd op 
inactieve kwetsbare ouderen.  
De werving van deelnemers geschiedt via diverse kanalen: 
-artikelen in de lokale h-a-h kranten in IJsselmonde; 
-de ouderen-/welzijnsconsulenten, huisartsen en buurt(sport)coaches kunnen deelnemers 
werven; 
-Er wordt aangehaakt bij de Fit Festivals die Schuttelaar & Partners organiseert in 
IJsselmonde en Feijenoord. S&P wordt hiermee ook partner van SPC Rijnmond. 
Er zijn anno 2019 5 groepen bij SPC Rijnmond en 1 bij Sonneburgh. 
In 2020 gaan we 7-9 nieuwe groepen opstarten bij SPCR en tevens op locaties. 
 
We gaan ook voor inwoners van Feijenoord groepen starten. Deels bij SPC. We zullen ook 
met Humanitas en Woonbron in verzorgingshuizen in Rotterdam Zuid beweeggrepen en bij 
Laurens Dagbesteding beweeggroepen opstarten. 
 
  



 
Senior Games Rotterdam 2020-2021 
Samenwerking Laurens, Sportbedrijf Rotterdam met ondersteuning van SPC Rijnmond 
We tellen af…. Zoveel mogelijk ouderen in beweging! Dit gaan we doen met een groot Rotterdams 
evenement als kapstok: de “Senior Games”. 
Dit wordt een jaar van tevoren aangekondigd middels een aftrap (kick-off) in september 2020. Een 
jaar lang bereiden we ons, samen met de doelgroep, voor op de finale: De Senior Games Rotterdam 
in september 2021.  
 

   
 
Doelstellingen evenement  

• Zoveel mogelijk ouderen in Rotterdam stimuleren weer of meer te gaan bewegen 
• Klanten, bewoners, naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van Laurens en 

andere zorginstellingen laten ervaren hoe leuk het is om te bewegen en laten zien welke 
mogelijkheden hiervoor zijn 

• Vergroten naamsbekendheid en zichtbaarheid Laurens 
• Senioren verbinden middels sport (eenzaamheidsbestrijding/sociaal netwerk bouwen). 

 
Doelstelling  
Met de ‘Senior Games Rotterdam’ wil Laurens het belang van bewegen voor ouderen onder de 
aandacht brengen en zo in samenwerking met het Sportbedrijf Rotterdam en de gemeente 
Rotterdam een bijdrage leveren aan de pijler 'Vitaal' van het masterplan 'Ouder en wijzer'. 
 
Doelgroepen  
Er zijn meerdere doelgroepen in zowel de aftrap als het evenement in 2021.  

• Senioren in Rotterdam (55+)  
• Klanten van Laurens (Thuiszorg, Kortdurende zorg, Dagbesteding) en andere zorginstellingen 
• Bewoners van Laurens locaties en hun naasten  
• Mantelzorgers  
• Vrijwilligers  
• Medewerkers 
• Stakeholders (gemeente, sportorganisaties, andere zorgorganisaties)  

 
Aanpak & Inhoud  
De Senior Games worden in 3 etappes georganiseerd. Tijdens de Kick-Off week maken de senioren 
kennis met verschillende senioren sporten die Rotterdam rijk is door middel van balkonsessies die 
ook online te volgen zijn. Na deze Kick-Off week, zullen op alle 29 locaties van Laurens 
beweegblokken aanbieden. Elke 6 weken zijn we op verschillende locaties aanwezig. Niet alleen 
streven we ernaar om dit op de Laurens locaties aan te bieden, maar ook bij de aanbieder op locatie 
zelf, zodat we ook de senioren in de wijk in beweging krijgen. Met als doel een structureel aanbod. 
Tot slot de Senior Games Rotterdam... Op 20 september 2021 sluiten we de trainingsperiode af met 
een groot, Rotterdam breed evenement. Een estafette van lopers met of zonder rollator, met of 
zonder rolstoel, komen naar Rotterdam om te zien hoe het Olympisch vuur wordt ontstoken en om 
hun sportieve prestaties te laten zien.  



 
Rokers 

 
Quit & Move  
Inactiviteit, roken en ernstig overgewicht zij de grootste boosdoeners voor de gezondheid 
In 2012 overleden in totaal ongeveer 20.000 mensen ten gevolge van een aan roken 
gerelateerde aandoening. Roken is bij mensen boven de twintig jaar verantwoordelijk voor 
een groot deel van de sterfgevallen door longkanker (86% van de sterfgevallen door 
roken), COPD (80%) en een aantal vormen van kanker in het hoofdhalsgebied (54% tot 85%). 
Daarnaast is circa 16% van de sterfte aan coronaire hartziekten, 7% van de sterfte 
aan beroerte en 12% van de sterfte aan hartfalen te wijten aan roken (CBS 
Doodsoorzakenstatistiek, bewerkt door het RIVM;  (Gelder van e.a., 2014). 
De totale kosten van roken bedragen € 21,2 tot €43,2 miljard per jaar, ten opzichte van een 
Nederland waarin nooit gerookt is. Dit is € 2.000 per jaar per hoofd van de bevolking. Een 
gemiddelde roker sterft tien jaar eerder dan de gemiddelde ‘nooit-roker’. Jaarlijks sterven 
wereldwijd 6 miljoen mensen door roken, waarvan ruim 600 duizend als gevolg van 
meeroken.  
Ook overgewicht en lichamelijke inactiviteit brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Aan 
ziekten als gevolg van overgewicht werd 1,6 miljard euro uitgegeven (2,2% van de totale 
uitgaven). Het meeste geld werd ook hier uitgegeven aan hart- en vaatziekten, gevolgd door 
diabetes en klachten en aandoeningen aan het bewegingsstelsel. Aan ziekten als gevolg van 
inactiviteit werd 1,3 miljard. De verschillende gezondheidsproblemen hebben veelal een 
gemeenschappelijke deler: ze komen relatief vaker voor bij mensen met een lagere 
sociaaleconomische status (een laag opleidingsniveau en/of laag inkomen).  
 
Eéndimensionale interventies 
Er zijn veel interventies gericht op stoppen met roken, het bevorderen van meer sport en 
beweging en op de preventie/het terugdringen van overgewicht. Dit zijn vooral 
ééndimensionale aanpakken, waarbij de focus ligt op één van de genoemde pijlers. De 
uitkomsten kunnen elkaar versterken. Bijvoorbeeld: wanneer rokers stoppen met roken kan 
dat dikwijls leiden tot meer eten ter compensatie en daarmee kan het overgewicht 
toenemen. Het lijkt interessant om bestaande interventies aan elkaar te knopen en daarmee 
de gezondheidswinst te verhogen. 
 
Samenwerking 
Maasstad ziekenhuis, SPC Rijnmond.  
 
  



 
Quit and Move Maasstad Ziekenhuis & SPC Rijnmond 

 
Hoe blijven gestopte rokers daadwerkelijk gestopt? Door ze meer te 
bieden dan alleen een programma om te stoppen met roken. 
Geregeld krijgen ‘stoppers’ te maken met overgewicht en daarom 
zeggen wij bij SPC Rijnmond: Stop niet alleen, maar kom ook in 
beweging. 
 
 

Onder het motto Quit and Move (stop en beweeg) bieden we hieronder een programma 
aan waarin het Maasstad Ziekenhuis (Quit) en SPC Rijnmond (Move) gaan samenwerken. 
 
Door niet langer een eendimensionale interventie te creëren (alleen Quit of alleen Move), 
maar een meerdimensionale d.m.v. samenwerking willen we de kans dat ‘stoppers’ blijvend 
stoppen én gezond gaan leven vergroten. 
 
De opzet van het programma bestaat samengevat uit de volgende onderdelen: 
Deelnemer wordt door een coach vanuit het Maasstad Ziekenhuis begeleid in het proces van 
stoppen met roken. 
Het Maasstad Ziekenhuis wijst deelnemer op het nut en effect van in beweging komen en 
sporten. 
Deelnemer krijgt een flyer mee en wordt doorverwezen naar SPC Rijnmond. 
SPC Rijnmond houdt een intakegesprek met deelnemer en neemt deelnemer op in een 
bijpassend programma om in beweging te komen. Dit kunnen bestaande trainingsgroepen 
bij SPC Rijnmond zijn of nieuw op te zetten groepen. 
SPC Rijnmond houdt deelnemer in de gaten en blijft in gesprek. Bij een eventuele terugval in 
het roken wordt deelnemer terugverwezen naar de coach in het Maasstad Ziekenhuis. 
SPC Rijnmond biedt tevens de mogelijkheid om deelnemer mee te laten doen in een 
programma over voeding. 
  



 
Mensen met een beperking 
Aangepast Bewegen Rijnmond:  
Sporten/Bewegen voor mensen met een beperking 
 
‘’Een gouden match voor ontwikkeling’’ 
 
SPC Rijnmond biedt sport en bewegen aan voor mensen met een lichamelijke- of verstandelijke 
beperking.  
Bijvoorbeeld mensen met autisme, PDDNOS, Syndroom van Down of mensen met spasme. 
Deze groepen hebben in het algemeen een achterstand met betrekking tot beweeggedrag 
en -vaardigheden. SPC Rijnmond kan door middel van persoonlijke begeleiding de 
coördinatie van deze individuen verbeteren. 
 
Wij zien dat de manier waarop we bij SPC Rijnmond werken met mensen met een beperking, al snel 
leidt tot een groei in eigenwaarde en ontwikkeling op alle vlakken. Door spelenderwijs te werken aan 
een betere motoriek en samenspel gaan mensen met een beperking letterlijk en figuurlijk beter in 
hun vel zitten.  
 
Ze worden zich meer bewust van hun lichaam, leren doorzetten en rekening te houden met anderen. 
Ook krijgen ze meer plezier in bewegen en ervaren de positieve invloed ervan op hoe je je voelt. 
Hierdoor gaan ze minder stress ervaren over wat er gaat gebeuren, met wie, wanneer en waar, en 
genieten meer van ze aan het doen zijn.  
 
Dit heeft een positieve invloed op de algehele ontwikkeling.  
SPC Rijnmond zal op de dinsdag en vrijdagochtend training geven voor deze groep(en). 
 

  

 
 
 
 



 
 
Opzet 
Wekelijks organiseert SPCR op 2 dagdelen per week sport en beweegactiviteiten voor 
mensen met een beperking.  
Dagdelen:  
Dinsdag 10.00-12.00 uur  
Vrijdag 10.00-12.00 uur 
 
Bij de aanvang zal samen met het Erasmus MC (vanuit hun samenwerkingsverband GOUD 
(samenwerking van het EMC en diverse partners, o.a. Abrona, Amarant, Ipse de Bruggen), 
Pameijer, Laurens en het Sportbedrijf Rotterdam wordt het projectplan in 2021 uitgewerkt. 
Er wordt bij de gemeente een Sportinitiatief subsidie aangevraagd en nader uitgewerkt. 
SPCR en het EMC ontwikkelen samen de inhoud van het programma uit.  
Het Erasmus MC zal een nulmeting uitvoeren en daarna periodiek testen en meten en de 
resultaten analyseren en rapporteren. Dit gebeurt mede vanuit het VitaalLab010. 
 
Financiering 
Nader in te vullen in overleg tussen de partners. Initieel Sportinitiatief aanvraag bij de 
gemeente, aanvullend gelden via de buurtsportcoach gelden en eigen middelen va de 
partners. 
Er vindt koppeling plaats met de buurtsportcoach functies bij SPCR. 
 
Beoogde partners:      

              

      
 

 
 
 
  



 
Patiëntengroepen ziekenhuizen 
 
Nog te ontwikkelen (met Maasstad ziekenhuis / Erasmus MC / Ikazia Ziekenhuis) 
Fit-In & Fit-Out: vitaler in & uit het ziekenhuis (concept plan) 
 

 
 
Bewegen vóór een ziekenhuisopname 
Wanneer men wordt opgenomen in het ziekenhuis is het belangrijk om op het eigen niveau 
in beweging te blijven. Uit onderzoek is bekend dat patiënten die met een betere conditie 
het ziekenhuis in komen, dikwijls beter een operatie doorstaan en sneller weer naar huis 
kunnen en eerder weer op hun oude conditieniveau zijn of zelfs beter.  
Beweegtips vóór de ziekenhuisopname (Folder UMCU):  

• Probeer ieder uur even op te staan en een stukje te lopen (of maak passen op de 
plaats) 

• Blijf wandelen en fietsen 
• Neem zo vaak mogelijk de trap  
• Ga sporten of fitnessen als dat kan (bijvoorbeeld als voorbereiding voor een geplande 

operatie)  
• Ga regelmatig 5x achter elkaar zitten en weer staan. Hier worden uw benen sterker 

van. 
Het kan zijn dat men door klachten of aandoening bepaalde activiteiten niet kan doen.  
Overleg eerst met de arts wat men wel of niet mag doen, als het niet duidelijk is.  
 
Relevantie: 

• Patiënten in het ziekenhuis zitten of liggen gemiddeld 90% per dag 
• Patiënten die 10 dagen in bed liggen kunnen 10 tot 15% van hun spiermassa 

verliezen. 
• Door weinig bewegen gaan de mobiliteit en zelfstandigheid achteruitgaan en 

verhoogt het risico op vallen. 
• Door verminderde mobiliteit duurt de opnameduur in het ziekenhuis vaak langer. 
• Het is daarom heel belangrijk om tijdens de ziekenhuis opname zo veel mogelijk in 

beweging te blijven. 
• Een goede conditie vóór een opname in het ziekenhuis zorgt voor een beter herstel. 
• Ook na opname in het ziekenhuis is het belangrijk om voldoende te blijven bewegen 

om weer goed  te kunnen functioneren thuis. 
 



 
SPC Rijnmond en FysioHolland bieden haar sport/beweegprogramma aan mensen die op het 
punt staan opgenomen te worden voor een operatie in het ziekenhuis. Er wordt in overleg 
met de behandelende arts(en) een programma-op-maat gemaakt voor de deelnemer. 
Na ontslag uit het ziekenhuis bieden SPC Rijnmond en FysioHolland ook het programma aan, 
zodat de patiënten weer op hun oude fitheidsniveau komen en zich goed in hun vel gaan 
voelen. 
Beoogde samenwerkingspartners: SPC Rijnmond, FysioHolland, Maasstad ziekenhuis, Ikazia 
Ziekenhuis, Erasmus MC, Lymph&Co, …. 
 
 
 
Partners 

  

 

        

 

   

      



 

   

 

  

 
  



 

 
 

 
 


