
Aan de leden van de gemeenteraad. 
 
Betreft: sportieve bestrijding eenzaamheid bij ouderen                                 25  januari 2017 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
Inleiding/aanleiding 
De eenzaamheid van ouderen gaat ons allen aan het hart.  
Wij zijn al enige tijd de sportieve weg aan het verkennen en pionieren in hoeverre sport een 
bijdrage kan leveren aan het helpen oplossen van eenzaamheid bij ouderen 
De eerste stap is vorig jaar gezet met het fenomeen walking football dat bedoeld is om 60 
plussers (weer) aan het voetballen te krijgen. Het accent ligt daarbij op de sociale 
ontmoeting en het frequent terugkerende karakter. 
Alhoewel dit al het nodige oplost, kent dit ook zo zijn beperkingen: In voetbal zijn 
merendeels mannen geïnteresseerd en het aanbod is vaak via de traditionele voetbalclubs, 
waarbij ieder toch zo zijn voor- en afkeur heeft en deze zijn heden ten dage meestal aan de 
rand van een gemeente gesitueerd. Kortom, behoorlijk wat (eenzame) ouderen vallen nog 
uit de boot om sportief bezig te kunnen zijn. 
 
Innovatie/ontwikkeling 
In de zoektocht heeft ons sportdocentencollectief Sportondersteuner.nl via pilots en vanuit 
de vraag en mening van deelnemers laagfrempelige sportvormen ontwikkeld die geschikt 
zijn voor alle 60plussers, ook al zouden zij bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen kennen.  
Een mooi laagdrempelig scala van aangepaste (traditionele) sporten en bootcamps voor 
mensen met beperkingen is ontstaan. De laagdrempeligheid zit hem ook nog eens in het feit 
dat het in de wijk/buurt en gebruikmakend van de bestaande sociale voorzieningen en 
(leegstaande) accommodaties wordt aangeboden. 
In besprekingen hieromtrent met het Nationaal Ouderenfonds geven zij aan dat zij ons 
initiatief van harte toejuichen en ondersteunen. Een regionale conferentie op dit gebied ligt 
mogelijk in het verschiet. 
 
Verzoek aan gemeenteraad 
Eenzaamheid en welzijn bij ouderen is u vast ook een doorn in het oog en heeft ongetwijfeld 
uw jaarlijkse aandacht. Wij hopen dat wij u hierbij extra steun kunnen bieden en uw 
ouderenbeleid verder vorm te geven. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk de inhoud van 
deze brief te bespreken in uw eerstkomende gemeenteraadsvergadering . 
Het staat u uiteraard vrij om de informatie omtrent deze zogenaamde AdaptedSports4Senior 
ook te delen met uw welzijnsorganisaties en (sport- en wijk-)verenigingen.  
Een onbezoldigde presentatie/demonstratie kan door ons desgewenst verzorgd worden. 
 
Dank u wel namens alle ouderen die hierdoor een sociaal isolement voorkomen wordt! 
 
René van Oeffel en Luisa van den Houten 
Sportondersteuner.nl  (contactgegevens: loopvoetbal@outlook.com) 
 

 


