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Visiedocument 

Senioren sport- en 
beweegopleidingen 
Beste lezer, 

Wij, leden van Sportkracht12, maken ons ernstige zorgen over het tekort aan 
seniorensport- en beweegleiders. De grijze druk neemt toe en juist deze groep heeft baat 
bij sporten en bewegen, maar wel in aangepaste vorm. Juist de groep specifiek opgeleide 
seniorensport- en beweegleiders neemt sterk af. Gevolg is dat er straks geen sport- en 
beweegaanbod meer is voor (kwetsbare) senioren. Daar willen we iets aan doen! 

Sportkracht12 zet zich in voor goed sportaanbod en heeft in dit kader de samenwerking gezocht 
met verschillende partijen om deze problematiek onder de aandacht te brengen. Samen met 
Kenniscentrum Sport & Bewegen en Hanze Instituut voor Sportstudies hebben we een 
visiedocument opgesteld over de problematiek: www.sportkracht12.nl/visiedocumentsenioren 

We hopen dat jouw organisatie wil helpen om deze urgente boodschap te delen en met ons de 
noodklok te luiden. Samen willen we ervoor zorgen dat er goed en voldoende sport- en 
beweegaanbod blijft voor deze specifieke doelgroep. 

17 mei is de publicatie van het persbericht, dat is de start van de campagne. De looptijd 
van deze eerste fase is tot medio juni. Daarna volgt fase 2: vergroten van draagvlak door 
voorbeeldverhalen en showcases in te zetten. 

Deel het visiedocument! 

• Plaats het persbericht met de Infographic op uw website 
• Plan vanaf 17 mei tot en met 12 juni social media berichten in (zie: Visiedocument Senioren_ 

Concept social media berichten) 
• Maak gebruik van de visuals en Infographic om de berichten kracht bij te zetten 

 

Inhoud communicatiepakket 

• Persbericht 
• 10 Visuals (voor Social media campagne) 
• Social media conceptteksten 
• Infographic 
• Visiedocument via www.sportkracht12.nl/visiedocumentsenioren 

 

Contact & partners 

Sportkracht12 is de samenwerking van de 12 provinciale sportservice organisaties. Voor 
meer informatie over het project ‘versterken kwaliteit en kwantiteit seniorensportleiders’ 
kunt u contact opnemen met Esther Heezen, procesbegeleider Sportkracht12 senioren: 
esther.heezen@geldersesportfederatie.nl. 
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