Innovatieve ruimte
Het zien van kansen die aansluiten bij de visie van Venray Beweegt. Open en oren open houden in
de gemeente. Werken van buiten naar binnen. Samenwerken met diverse domeinen van de
gemeente en de juiste collega’s in hun kracht zetten. Kijken naar nieuwe
financieringsmogelijkheden die in de uitvoering inzetbaar zijn. In de innovatieve ruimte wordt er
tenminste aan de volgende onderwerpen aandacht gegeven:
Leefstijlakkoord
In Venray hebben we besloten om met ambities te werken waaraan partners zich kunnen
legitimeren. Wij zorgen ervoor dat we de partners aan de ambities verbonden houden/krijgen en
we vooral samen kunnen werken aan de samen opgestelde doelen. Dit proces is met name
bewaken, inspelen op de kansen bij de partners en eventuele nieuwe ambities. In november 2019
zal het akkoord gepresenteerd moeten worden. Dit wordt hét begin van het venrayse ecosysteem,
een zelfregulerend, open en actief netwerk van instellingen en organisaties uit de sport, het
onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de overheid die op tal van knooppunten ambitieus,
innovatief, creatief en resultaatgericht samenwerken om invulling te geven aan het leefstijlakkoord.
De programmalijnen van Venray Beweegt zullen raakvlakken kennen met (enkele) ambities van
het leefstijlakkoord. De sportmarkt, het bedrijfsleven, het onderwijs, de zorgsector en de
overheden investeren in ambities en krijgen daar return on investment voor terug waarvan zij én
de beoogde doelgroep(en) profiteren. Op deze wijze ontstaat een zichzelf aanjagend
sportecosysteem waar alle deelnemers van profiteren.
Doorontwikkeling sport-gezondheid-cultuur
Er zijn verschillende redenen om de samenwerking tussen sport en cultuur te stimuleren:


De lokale praktijk vraagt erom: de situatie bij sport- en cultuurverenigingen qua
ledenaantallen, vrijwilligersbeleid, accommodatiegebruik e.d.



De bijdrage aan identiteit en gezondheid van zowel sport als cultuur: talentontdekking en ontwikkeling, zingevingsvraagstukken.



De bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken: participatieverhoging, de vitaliteit van
krimpgebieden en de leefbaarheid in stadswijken.

Participatie in sport en cultuur verbetert de fysieke en psychische gezondheid van mensen en
versterkt hun gevoel van welbevinden. Het draagt bij aan een leefbare en veerkrachtige
samenleving. Talentenshows, topprestaties en prijsuitreikingen trekken heel veel aandacht,
belangrijker is dat zoveel mogelijk mensen van jong tot oud de kans krijgen mee te doen. Dat is de
reden waarom de rijksoverheid de verbinding tussen sport en cultuur heeft geborgd in haar beleid:
'Meedoen is de kunst'1 en 'Brede Impuls Combinatiefuncties'2.
In Venray uit zich dat in eerste instantie in een kans om de jeugdsportkennismakingsdagen in de
vorm van JS(C)K sport en cultuur te gaan aanbieden. In samenwerking met het platform Cultura
Venray gaan we tussen de scholen en verenigingen/aanbieders bruggen bouwen. We faciliteren
waar nodig en zorgen dat de kinderen/ouders gemakkelijk en snel toegang hebben tot het diverse
aanbod. Anderzijds moeten de aanbieders gestroomlijnd ook te vinden zijn, ontlasten we
scholen/aanbieders om alles zelf en apart te doen, zorgen we voor bundeling van vraag en aanbod
en dat het gestroomlijnd gaat.
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(Regionale) samenwerking
Op het gebied van beleid liggen kansen, op het gebied van de uitvoering ook! Samenwerken door
uitwisseling van ervaringen door krachten te bundelen of door het inzetten van collega’s van
andere gemeentes in de uitvoering (ne9en).
Onze uitdaging om ervoor te zorgen dat er gedegen wordt samengewerkt aan de uitvoering in
sport- bewegen en gezondheid.
Verbindende projecten
In de innovatieve ruimte liggen kansen om de 2 programmalijnen aan elkaar te verbinden.
Integratie, jong en oud, werken aan een doorlopende lijn zodat de gezonde keuze de gemakkelijke
wordt! Denk hierbij aan:


Integratie nationale sportweek (verbinding aanbieders – inwoners)



Vitale sportverenigingen



Gezonde wijken (community benadering)



Gratis gezondheid promoten, omgeving

