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Aanleiding 
Het project Bslim stimuleert kinderen op de basisschool en jongeren op het VMBO 
tot een gezonde leefstijl. Het is een aanmoediging om gezond te eten en in 
beweging te komen. Dat is belangrijk, omdat overgewicht en de gevolgen daarvan 
een groot gevaar voor de gezondheid vormen. Hoewel we in de Sportvisie 2010-
2020 lezen dat het aantal kinderen dat zegt aan sport te doen is toegenomen lezen 
we ook dat de Groningse jeugd steeds dikker wordt op steeds jongere leeftijd. 
  
Minister Rouvoet van Jeugd en Gezin heeft destijds bekend gemaakt dat overgewicht 
een probleem is bij 14% van de jongens en 17% van de meisjes. In de grotere 
steden, m.n. onder de risicojongeren, ligt dit percentage flink hoger.  
 
We zien dat jongeren vanaf de basisschoolleeftijd beduidend minder gaan sporten 
en bewegen. Uit de jeugdpeiling 2010 van de gemeente Groningen blijkt dat slechts 
15 tot 30% van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar in de zomer, en slechts 10 tot 
20% in de winter, de norm voor gezond bewegen haalt. De Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen (NNGB) gaat uit van 5 tot 7 dagen 30 minuten matig intensief 
bewegen en/of tenminste drie dagen 20 minuten intensief bewegen. 
 
De fractie van de ChristenUnie is blij met de voortzetting van het project Bslim voor 
de kinderen van de basisschool en de ambitie van het college om dit project meer in 
de basisschool te integreren. Ondanks de inzet van Bslim voor het VMBO missen wij 
de continuering van sportstimulering voor alle jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De 
Sportpas zien wij als een belangrijk middel om dat op een praktische manier vorm 
te geven en 100% van de jongeren te bereiken.  
 
Wat beoogt de Sportpas 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar kreeg de fractie het 
idee voor de sportpas voor jongeren door een bekende sportjournalist aangereikt. In 
de gemeente Utrecht laten ervaringen zien dat de Sportpas voor jongeren werkt en 
hen in beweging brengt. 
Sporten is belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren, niet alleen fysiek maar ook 
mentaal en sociaal. Door sportdeelname leren jongeren met elkaar omgaan, het 
belang van regels en discipline kennen en om te gaan met winnen en verliezen. 
Door sportdeelname kunnen jongeren hun sporttalenten ontdekken.  
 
Met de Sportpas willen we actief sporten stimuleren. De Sportpas richt zich op 
jongeren van 12-18 jaar met extra aandacht voor jongeren die de weg naar 
sportaanbieders niet zo makkelijk weten te vinden. Vooral (allochtone) meiden 
binnen het VMBO/MBO hebben een relatief lage sportdeelname.  
 



De Sportpas verlaagt de drempels van sportdeelname voor jongeren…weet jongeren 
te prikkelen… en sluit goed aan bij de dynamische jongerencultuur. Jongeren 
kunnen met de Sportpas verschillende sporten en beweegactiviteiten leren kennen 
en bepalen wat het beste bij hen past. 
 
Hoe werkt de Sportpas 
Jongeren met een Sportpas krijgen via e-mail en sms nieuwe sportaanbiedingen 
waarvoor ze vervolgens worden doorverwezen naar de website van de sportpas. 
Daar vinden jongeren het totale actuele aanbod van sporten in de stad. Het aanbod 
moet zo aantrekkelijk mogelijk zijn voor jongeren en dient regelmatig te wisselen 
zodat jongeren ook vaak op de website kijken.  
De website kan bij uitstek ook een podium zijn voor partners en sponsoren, voor 
het sportjongerenwerk en voor sportopleidingen. Daarnaast kan de website gebruikt 
worden om aandacht te vragen voor gezonde voeding en een gezonde leefstijl. 
 
 

 
 

 
Sportaanbieders worden geprikkeld om met een laagdrempelig aanbod jongeren aan 
te zetten tot sporten en bewegen. Het aanbod kan bestaan uit gratis trainingen of 
kortingen om kennis te maken met reguliere sportverenigingen. Daarnaast kunnen 
via de website eenmalige acties worden aangeboden, bijvoorbeeld: voetbalkaartjes 
voor een wedstrijd van FC Groningen, zwemmen met korting, gratis bowlen met een 
stel vrienden, Swim & Relax (gratis zwemmen en bubbelen met een vriend of 
vriendin) of kortingen en aanbiedingen van sportzaken of de gemeente.  
De gemeente Groningen kan de website ook gebruiken om een goede indruk te 
krijgen van wat leeft onder de Groningse jongeren als het gaat om sport door op de 
website gebruik te maken van bijv. een wisselende Poll. Daaraan kan weer een leuke 
sportaanbieding verbonden worden voor bijv. de 50ste stemmer. Tot slot kan de 
website als social media gebruikt worden waar jongeren hun ervaringen, opgedaan 
met de Sportpas, delen met andere jongeren door middel van foto’s en filmpjes. Dit 
sluit goed aan bij de trend van communities als Hyves, Twitter en Facebook waarop 
jongeren zich graag zichtbaar maken voor hun vrienden.  



 
De Sportpas via de scholen 
Voorstel is om de Sportpas ieder jaar via het voortgezet onderwijs uit te reiken aan 
brugklassers zodat op den duur 100% van de jongeren wordt bereikt. De ervaring in 
Utrecht leert dat scholen graag meewerken en de pas als een cadeautje zien voor 
hun leerlingen. Door de Sportpas via de scholen in te voeren kunnen mentoren en 
sportdocenten hun leerlingen regelmatig motiveren om mee te doen aan 
sportactiviteiten die via de Sportpas worden aangeboden. Jongeren kunnen hun 
pasje via de website activeren en aangeven in welke sporten ze geïnteresseerd zijn 
zodat ze specifieke informatie over deze sporten krijgen via e-mail en sms. 
 
Data achter de Sportpas 
In de sportvisie 2010 – 2020 van de gemeente Groningen lezen we dat als 
randvoorwaarden, om het sportbeleid goed te kunnen formuleren, gesteld worden: 
sturen, meten, samenwerken, kennis delen, innoveren en specialiseren.  
Achter de website van de Sportpas ‘hangt’ een besloten administratief systeem 
waarin alle gegevens van de jongeren staan opgeslagen. In dit systeem kunnen alle 
gegevens op verschillende manieren worden opgeroepen, waarmee we inzicht 
krijgen in het sportgedrag van de jongeren in onze gemeente. Met deze informatie 
kan het sportbeleid van de gemeente beter worden getoetst en worden bijgestuurd 
om zo de gestelde ambities te realiseren.  
 
Conclusie 
Sport is niet alleen een doel op zich, maar ook een middel. Het helpt de gezondheid, 
integratie en de sociale samenhang te bevorderen, heeft een economische waarde 
en creëert werkgelegenheid. Bovendien kan sporten het risicogedrag van jongeren 
helpen ombuigen en het zelfbeeld van mensen positief beïnvloeden. Sport en spel 
zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en sport beïnvloedt 
schoolprestaties; kinderen leren door sport spelenderwijs omgaan met waarden en 
normen. 
 
De aandacht voor sportstimulering tijdens de basisschool is goed, maar zou wat ons 
betreft mogen worden voortgezet tijdens de middelbare school. De sportvraag van 
de jongeren en het sportaanbod in de stad kunnen via de Sportpas bij elkaar 
gebracht worden en zo sportdeelname stimuleren.  
 
Enkele redenen waarom de fractie van de ChristenUnie denkt dat de Sportpas als 
basissportvoorziening voor jongeren een toegevoegde waarde heeft voor Groningen: 

• De Sportpas is een systeem dat vraag en aanbod op het gebied van sport bij 
elkaar brengt 

• De Sportpas sluit goed aan bij de leefwereld van jongeren 



• De Sportpas stimuleert jongeren tot sporten en vraagt aandacht voor een 
gezonde leefstijl 

• De gegevens achter de Sportpas leveren bruikbare informatie op ten aanzien 
van het gevoerde sportbeleid van de gemeente  

• De sportpas geeft een totaal overzicht van sportaanbod/sportinfrastructuur 
in de Gemeente 

 
Voorstel:  
Het college van B&W te verzoeken onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de 
Sportpas voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar als voortzetting van de 
sportstimulering na de basisschool, naar Utrechts voorbeeld en toegesneden op de 
Groningse situatie, en als middel om op laagdrempelige wijze in aanraking te komen 
met het sportaanbod in de stad. De fractie stelt voor de kosten van de invoering van 
de Sportpas te dekken uit de sportstimuleringsmiddelen. 
 
De fractie van de ChristenUnie vraagt het college met een preadvies te komen over 
dit initiatiefvoorstel.  
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