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WORKSHOP 3 Een inclusief programma voor een diverse 
maatschappij 

 Gespreksleider:  Linda Groeneveld en Myrthe Schipper (Staatsbosbeheer) 
 Deelnemers: Jet ten Voorde (Mari en Jet), Petra de Koning (De Stad Uit), Rafael Krijgsman 

(Stichting Lab.010), Hugo Visser (Roeivereniging Rijnmond), Erik Rumpff 
(Staatsbosbeheer), Loek Hesemans (Staatsbosbeheer), Dewi Klijnsmit (Gemeente 
Lansingerland), Jan Vermin (Living-Fit.nl), Victor de Schepper (Scouting 
kampeerterrein Rottemeren), Myriam Dijck (Hart van Holland), 
Saskia Hak (Gemeente Rotterdam (Crooswijk)), Corry van der Ham (bewoner). 

VERSLAG / FLIPOVER VELLEN 
 Hoe creëer je gezamenlijk een programmering die ook aansluit bij mensen voor wie het niet 

vanzelfsprekend is om buiten te bewegen, ontspannen en ontmoeten? 
• Wat betekent een inclusief programma voor een diverse maatschappij (gericht op het thema bewegen)  
• Wat is het huidige aanbod qua bewegen? 
• Zijn er specifieke doelgroepen die niet bediend worden met het huidige aanbod? 
• Zo ja, wat voor beweegaanbod mist er? Of welke obstakels kunnen er zijn voor die doelgroepen om 

gebruik te maken van het huidige aanbod?  
• Wil je deze obstakels wegnemen? Zo ja hoe kun je dat realiseren?  
• Wat is er nodig om een inclusief programma te realiseren voor een diverse maatschappij? 
• Hoe kan samenwerking hier een rol in spelen? Welke vorm van samenwerking heb je nodig om dit te 

realiseren? Wie zijn je partners? 
1 Intro 

• Meer gebruik -> impuls voor andere dingen (bewegen buiten). 
• Rottewater toegankelijk 
• Belemmeringen wegnemen -> hoe, wie 
• Verbinding stad -> naar buiten 
• Uitbouwen bestaande initiëren rondom bewegen, wandelen, rennen 
• Waar kunnen initiatieven landen? -> drukte, handhaven  
• Water 
• Het belang van bewegen wordt steeds zichtbaarder 
• Roeien, watersport. 

2 Vraag 1, Wat mist er, zijn er belemmeringen? 
• Fiets ontbreekt, witte fietsen plan, deelfietsen 

 Bij parkeerplaatsen 
 OV 
Fiets wel in grote hoeveelheden, evenementen. 

• Vervoer in algemeen, hoe komt je bij een activiteit 
• OV ontbreekt 
• Buurtbus introduceren. 
• Onbekendheid en angst voor water 
• Uitnodigende plekken ‘stapsteengewijs’ naar buiten 
• Gebruik maken / inrichten van groene aanlooproutes 
• Differentiatie organiseren en faciliteren. 
• Kids bereiken via buitenactiviteiten, bijvoorbeeld educatie -> scholen 
• Elkaar in de weg zitten, want er zijn maar een paar plekken waar je makkelijk kan komen 
• Eendragtspolder meer gebruiken, vervoer. 

3 Vraag 2, wie, wat heb ik nodig? Samenwerken. 
• Organiseren kennismakingsdagen ‘watersport’, van roeien tot scouting 

http://living-fit.nl/
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• Accomodatieplan gemeente Lansingerland -> in concept 
• Bundelen voorzieningen, gebruik maken van elkaars voorzieningen 
• Meer duidelijkheid over wat er kan in het gebied -> wat mag 
• Platform / website waar je zichtbaar hebt waar je je kan aansluiten 
• Sport en cultuur coaches 
• Lokale organisaties / mensen die weten wat er kan en welk aanbod er al is -> bewegen op recept. 
• Beeld dat er weinig mag in het gebied -> dit kan/moet anders 
• Communicatie / pers inzetten 
• Rottecafé, thema geven -> water, bewegen 
• Laagdrempelig aanbod -> gratis (?) -> goedkoop  
• Rotterdampas 
• Subsidies voor lidmaatschap 
• Met mens van ‘dichtbij’ 
• Geen motivatie of noodzaak om te sporten 
• Toegankelijkheid van verenigingen 
• Onbekendheid met het gebied 
• Grotere problemen aan het hoofd 
• Moeilijk bereikbaar met OV 
• Onbekendheid met / angst voor water 
• Gezamenlijk optrekken bij promotie wateractiviteiten 
• Laagdrempelig aanbod in de wijk 
• “triggers” + trekkers platform netwerk 
• Stepstones langs Rotte om het gebied dichterbij te halen 
• Onbekendheid 
• Veiligheid 
• Toegankelijkheid 
• Geld? -> gratis 
• Bekendheid 
• Groene poort-> de verbinding tussen stad en Rotteland 
• Bekendheid-> kinderen meenemen IVN?? Die kunnen het ouders vertellen 
• Gemeente open voor initiatieven -> wat kan er? 
• Angst voor water 
• Aantrekkelijk maken noordelijk deel van de Rotte 
• Vervoersmobiliteit beweging naar het Landschapspark toe en de bijkomende verkeersdruk / parkeren 
• In hoeverre worden scholen betrokken? 
• Toegang vanuit kernen (vooral verbeteren te voet) 
• Routes beter bekend maken 
• Vrijbrief? Open initiatief platform zonder vergunningen en elkaar ontmoeten sportbedrijf 
• Topsport 
• RET / buurtbus 
• Organisaties in de wijken op gebied van gezondheid en welzijn 
• Info over bewoners / gezondheidsgegevens 
• Rotterdampas 
• Netwerken 
• Sport- en preventieakkoord / Sport en cultuur coaches / Lansingerland Beweegt. 

4 Conclusie 
• Belemmeringen weghalen 
• Vervoer aanbieden, bijvoorbeeld leenfietsen, OV 
• Gezamenlijke activiteiten 

o Groot / klein 
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o Verenigingen 
o Ondernemers 
o Sportcoaches 

• Gezamenlijke activiteiten, laagdrempelig, kosten laaghouden (Rotterdampas) 
• Gezamenlijke activiteiten, je thuis voelen, met mensen die je kent (waarmee je je verbonden voelt) 
• Samenwerking, zoals de groep op dit moment bij elkaar zit gebeurt nooit, je komt elkaar nooit tegen.  . Een 

thema-Rottecafé zou daarin kunnen helpen. Dus in dit geval bijvoorbeeld thema-café ‘sport en bewegen’, 
waarin het accent ligt op het ‘presenteren’ van sportactiviteiten die langs de  Rotte plaatsvinden en partijen die 
elkaar kunnen ontmoeten (vraag en aanbod).(een aantal mensen kenden het Rottecafé overigens nog niet) 

o Elkaar vinden in weten wat je van elkaar … 
o Thema: Rottecafés, Ook dit is de Rotte 
o Elkaar ‘uitnodigen’. 


