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Dalen
Onderstaande informatie is mede mogelijk gemaakt door Buurtsportcoach Y, E
(SportDrenthe), A (SportDrenthe) en de Wandelwerkgroep Dalen. De tekst in dit eerste
hoofdstuk, de kennismaking met dalen en de feiten die daar aan gekoppeld zijn, komen
delen in voor uit gesprekken gevoerd met Y.

Algemeen
Dalen is over het al gemeen een welvarend dorp en is erg zelfvoorzienend. Er zijn maar een
aantal straten wat armer, maar er wordt veel zelfstandig geregeld. Voorbeelden:
- Naschoolse activiteiten voor kinderen, samen met verenigingen. BSC is in veel
gevallen niet eens nodig omdat ze zelf genoeg organiseren.
- Qua sportaccommodatie zit alles op 1 plek.
- Dorpsbelangen Dalen heeft veel grote werkgroepen, regelen onderling activiteiten
- Bij het grootveldoverleg, waar onder andere alle verenigingen en andere sportaanbieders bij betrokken zijn, is ook de buurtsportcoach bij. Er zijn soms zelfs
fysiotherapeuten bij.

Verbeterpunten/kansen
Y vertelt dat de dorpsbelangen en besturen vaak wat ons kent ons zijn, dit mag nog meer
open gesteld worden. Ze vergeten ook wel eens dat er mensen zijn die het wat minder voor
elkaar hebben. Mensen met een wat lager inkomen bijvoorbeeld. Er zijn activiteiten die niks
kostten, maar de drempel om hier aan deel te nemen is voor deze doelgroep soms lastig. De
dorpsbelangen en besturen mogen nog iets meer luisteren naar de inwoners.
Bij de dorpsbelangen moeten eigenlijk ook wat meer jongeren besturen, geeft Y aan. Er zijn
veel goede ideeën van de bestuurders die er nu zijn, maar jonge inbreng is misschien leuk en
vernieuwend. Heeft ook weer te maken met de doelgroep van jongeren die misschien niet
bij een vereniging zitten of niet sportend zijn.
Er is gevraagd of Y een clinic wil organiseren bij de toestellen. Y wil dan bijvoorbeeld voor
alle gebruikers van het sportpark een clinic geven, zodat een groot deel van de gebruikers
weet wat er is. Dit kan later vertaald worden naar eventueel een open clinic. De
wandelroute gezondheid en bewegen kan hierbij betrokken worden.
Alle 3 de dorpen (het is een scholengroep) krijgen allemaal gymles in Dalen.
Scholengroep:
- OBS Burgemeester Wessels Boer Dalen
- Markeschool Wachtum
- Stiodalschool Dalerveen
De Gymleraar staat altijd open voor clinics en activiteiten, ook in samenwerking met de
buurtsport coach. Misschien kan de loopgroep ingezet worden. Een loopclinic met daarin de
beweegtoestellen. Deze loopclinic kan ook gewoon openbaar zijn, voor iedere inwoner in
Dalen.
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Hoe zorgen we er voor dat de wandelroute (en toestellen) een duurzame toekomst
hebben?
Promoten bij inwoners maar ook trainers van clubs gebruik laten maken van de apparaten.
Wanneer de trainers van clubs weten wat er is en er het nut van in zien, komen ze vaker
terug en gaan leden van de club misschien met elkaar er naar toe.
Daarnaast betrekken van bijvoorbeeld Fysiotherapeuten of coaching.
Het scholengemeenschap kan misschien (geld voor alle routes) de routes introduceren en
samen lopen met leerlingen. Bijvoorbeeld een beweeglijn van 4 weken, waarbij elke klas elke
week 1 van de routes loopt.
Samenvattend
Y heeft zelf nog niks gedaan met de wandelroute en de toestellen, als buurtsportcoach. Y
bevestigd, dat er geen behoeftebepaling gedaan is voor het opzetten van deze
wandelroute(s) en dat er bij het bedenken van nieuwe initiatieven eerst meer gekeken moet
worden naar wat de inwoners zelf willen. Daarnaast is het voor Y niet duidelijk welke
organisaties betrokken zijn bij het uitbreiden van sportmogelijkheden.

Netwerken in de buurt
Onderstaand alle netwerken in Dalen. Gearceerde organisaties kunnen relevant zijn bij het
gebruik van de wandelroute(s). https://www.samendalen.nl/organisaties_/ Kijk op deze
website voor alle contactgegevens per organisatie.

(Terugkerende) Sportactiviteiten
-

Zomermarkten
Fiets4daagse
Walk of dalen

Openbare ruimte + vrije tijd
-

Wandelroutes dalen
De Doaler Tuun
Motor Tour Club Dalen
Vrouwen van Nu Dalen

Bezienswaardigheden
-

Dorpskerk dalen
Jan Pol molen
De Bente molen
Infocentrum Hunebed Highway (N34)
Hoge Poort
Indië monument

Sport- en beweegorganisaties (https://www.samendalen.nl/type/sport-en-bewegen/)
-

Body & Mind Dalen (Yoga, Pilates, bootcamp)
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-

Turfrunners- Roparun (dalen is een doorkomstplaats van de Roparun)
Badminton vereniging Dalen
Judovereniging Koizumi Dalen
Stal Vreedenburgh
Tai Chi
Fysiotherapeutisch TrainingsCentrum Dalen
Gymnastiekvereniging Dalen
Sportcentrum Dalen
Fietstoerclub Daten
Scheperverhuur (springkussens etc.)
Ijsvereniging Dalen
LTC Dalen
Voetbalvereniging Dalen
De Grootveldruiters
Fysitec
GS- Sportmassage
Volleybalvereniging Dalen
Koersbal De Spinde (ouderen)
Bewegen met plezier (Seniorengym, stoelyoga, RGM training, etc.)
Stichting Duo- fietsen
Biljartclub De Spinde

Coaching en begeleiding
-

Be-gain (talengerichte trainingen en coaching van groepen en individuen op het
gebied van werk en sport (dressuur))
Case Consultancy (Voor mensen die in de uitkering zitten, afstand tot de
arbeidsmarkt)
Sweet Awareness (Bewustwording van sturing geven aan je fysieke, emotionele en
mentale leven)
Praktijk Rooskleurig (Individuen coaching)
Remedies dalen (Sporters en niet- sporters, opzoek naar beter bewegen)
Gelukkig bij Lammien (Voor kinderen van 4 tot 16 jaar + ouders die graag goed in hun
vel willen zitten)
Opgeruimd jezelf zijn (Rust, ruimte en overzicht in je huis en leven)
Psychologiepraktijk Dijkstra
Logopedisch Spectrum Nederland
Jose Dijkstra-Zielisme (Persoonlijke coaching)

Cultuur en Educatie
-

OBS Burgemeester Wessels Boer
Kinderwereld (opvang)
Bibliotheek Dalen
Peuteropvang De Rollebol
Stichting Aold Daol’n (verzamelt en presenteert het historisch en cultureel erfgoed
van de gemeente)
Toneelvereniging WHKB
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Lokale belangen
-

Buurtvereniging De Westakkers
Dorpsbelangen Dalen
MFC De Spinde
Stichting Dalen Promotie
Ondernemersvereniging Dalen
Buurtvereniging De Brinken
Rotary Club Coevorden
SKW (Sociaal culturele wichter) https://www.samendalen.nl/organisaties/skwsociaal-culturele-wichter/
Seniorenvereniging Dalen

Muziek
-

Kinderkoor Dalen
Dwaalgasten Wereldmuziek
Popkoor Daler Voices
Jazzuzzy
Pearl Village Festival
Shantykoor Loo en Drostensingers
DJ Lars Middel
Popkoor Sing & Swing
Muziekvereniging Volharding
Weijdepop Dalen

Welzijn
-

Wijkagent Dalen
Dorpskerk van Dalen
Woonwijkcentrum Selkersgoorn
Gumanitas afdeling Coevorden (vrijwilligersorganisatie die mensen ondersteunt die
het even niet alleen redden)
Icare Ledenvereniging (helpende hand bij een goed leven)
Maatschappelijk welzijn Coevorden
De zonnebloem (Voor mensen uit Dalen e.o. met een lichamelijke beperking vanaf 18
jaar
Stichting vier het leven (culturele activiteiten voor ouderen)

Zorg en gezondheid
-

Diëtistenpraktijk Salus
Vereniging voor EHBO Dalen
Logeerhuis Klein Drenthe (voor thuiswonende kinderen met een beperking)
Wesselink Tandtechniek
Werkgroep AED Dalen
Energiek! Praktijk voor orthomoleculaire therapie (Gezonde voeding)
De Daler apotheek
Ostheopathie Dalen
Huisartsenpraktijk Dalen
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Verder in de buurt
-

Magisch Drenthe (Houdt zich bezig met de marketing en promotie van gemeente
Coevorden)
Groepsaccommodatie Klein Drenthe
Center Parcs de Huttenheugte
Plopsa indoor Coevorden
Hoveniersbedrijven (https://www.samendalen.nl/type/groen-en-onderhoud/)

Stakeholdersanalyse
https://projectmanagementsite.nl/stakeholdersanalyse/#.YJu8vC-Qk0o
Stakeholders

Primair (Heeft direct invloed
op projectaanpak of
resultaat)

Secundair (Heeft indirect
invloed op projectaanpak of
resultaat)

Interne stakeholder
Bij het project betrokken
vanuit de eigen organisatie

Stuurgroep, projectmanager,
teamleden

Lijnmanagers, medewerkers,
aandeelhouders, ondernemingsraad

Wandelgroep
KennisLab BIOR Noord
Dorpsbelangen Dalen

Partners KennisLab BIOR
Noord

Externe stakeholder
Bij het project betrokken
externe partij

Leveranciers, investeerders,
adviseurs, klanten

Klanten, pers en media, concurrenten,
samenwerkingspartners

Leverancier
beweegtoestellen
(Ge-arceerde netwerken)

(Ge-arceerde netwerken)
Partners uit
Grootveldoverleg

Interface stakeholder
Niet bij het project
betrokken partij, die wel een
legitiem belang heeft

Universiteiten, lokale overheid,
familie

Maatschappij, overheid, vakbonden,
consumentenorganisaties,
belangengroeperingen

Gemeente Coevorden
Afnemers/eindgebruikers

Gemeente Coevorden

Stakeholders die weinig invloed en macht hebben en bovendien weinig belangen hebben bij
het project, kun je zien als toeschouwers. Je moet ze weliswaar in de gaten houden
(monitoren), maar verder hoef je aan dit type stakeholders niet te veel aandacht te
schenken.
- Gemeente
- Verenigingen bij de sportaccommodatie
Stakeholders die weinig invloed en macht hebben, maar wel grote belangen hebben bij het
project, moet je van de juiste informatie voorzien. Deze groep geïnteresseerden hou je
tevreden door ze goed te informeren over de manier waarop je hun belangen meeweegt in
het project.
- Verenigingen bij de sportaccommodatie
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-

Andere werkgroepen
Partners uit grootveld overleg

Stakeholders met veel invloed, maar weinig belangen bij het project, de
zogenaamde beïnvloeders, kunnen veel schade aanrichten als ze zich tegen het project
zouden keren. Je voorkomt dat dit type stakeholders hun macht en invloed tegen het project
aanwendt door ze tevreden te houden
- Gemeente Coevorden
- Leveranciers
Stakeholders met zowel veel macht en invloed als een grote belangen bij het project, zijn de
belangrijkste categorie. Dit zijn de sleutelfiguren die een project kunnen maken of breken.
Sleutelfiguren moet je heel goed in de gaten houden en vertroetelen.
- Wandelwerkgroep
- Vereniging Dorpsbelangen Dalen

Activeringsplan
Hoe betrekken we het netwerk bij de wandelroute Gezondheid & bewegen en zorgen we
voor meer gebruik van de route?
Op basis van deskresearch, verschillende gesprekken met buurtsportcoach, voorzitters van
de wandelgroep, etc.

Situatie
Vereniging dorpsbelangen Dalen beschikt over vier wandelroutes in en om Dalen. De
wandelroute met het thema Bewegen & Gezondheid is uitgebreid met 4, kleine
beweegtoestellen op de route. Nu het er ligt, moet er ook gebruik van worden gemaakt. De
promotie van de route is nu belangrijk en er moet gekeken worden naar netwerken in Dalen.
Wie kunnen we waar voor inzetten, welke stakeholders kunnen gebruik maken van de route
en hoe zorgen we er voor dat inwoners gebruik maken van de toestellen?
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Foto’s: A

Wat willen we bereiken en wat wordt er al gedaan?
We willen de wandelroute Bewegen & gezondheid gaan promoten. Het doel is dat
(structureel) inwoners van Dalen ook gebruik maken van de vier beweegtoestellen.
Wat er al wordt gedaan:
- Persberichten. In deze persberichten is onder andere genoemd dat de route
gezondheid & bewegen is uitgebreid met 6 beweegtoestellen.
- Promotie op websites (Samendalen bijvoorbeeld)
- Mond tot mond reclame binnen werkgroepen en verenigingen
- Er is een wandelboekje te verkrijgen
- Wandelweekend 17, 18 en 19 mei (Is niet door gegaan omwille de coronamaatregelen).
Het is van belang om in te spelen op het sport- en preventieakkoord van gemeente
Coevorden: https://www.coevorden.nl/samenleven/sport-en-preventieakkoord . Het
akkoord kent 6 ambities:
1. Gezond in Coevorden
2. Vitale sport- en beweegaanbieders
3. Sport en bewegen voor iedereen
4. Sport, preventie en onderwijs
5. Coevorden op de kaart
6. Duurzame infrastructuur voor sport en bewegen
De wandelroutes op zich spelen al in op ambitie 1,4 en 6. Er valt nog winst te behalen op
ambitie 3. Sport en bewegen voor iedereen houdt in dat sport voor iedereen toegankelijk
moet zijn. De aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare inwoners.
Door als eerste actie de wandelroutes te promoten bij trainers, coaches, buurtsportcoaches,
etc., bereiken we snel de doelgroep die al sport (deze doelgroep heeft vaak geen grote
drempel om mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten). Voor doelgroep die afstand
heeft tot de al sportende doelgroep, is het gebruik van de wandelroutes een uitstekende
manier om op een ongedwongen manier mee te doen aan sport en bewegen. De grootste
uitdaging is om de doelgroep naar de wandelroute te krijgen.
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Wat gaan wij doen om dit te bereiken?
Over het algemeen, willen we er voor zorgen dat de wandelroute zelf nog aantrekkelijker is
en het nog meer gericht is op bewegen en gezondheid.
Op basis van overleg en onderzoek, is er gekozen voor een aantal manieren om de
wandelroute (duurzaam) te promoten.
1. Bordjes plaatsen bij de beweegtoestellen. Niet bij alle beweegtoestellen is er een QR
code te scannen voor een uitleg. Er worden op sommige toestellen wel voorbeelden
weergegeven op een klein plaatje, maar om het gebruik van de toestellen te
stimuleren en laagdrempelig te maken, zijn (opvallende) uitlegbordjes zeker nodig.
Een groot bord met een overzicht van alle toestellen, kan ook aantrekkelijk zijn en
nodigt uit om daadwerkelijk oefeningen uit te gaan voeren.

Foto: Amee ten Hoor
2. Het verbinden van verenigingen, fysiotherapeuten, coaches en trainers met de
wandelroute (en met name het gebruik van de toestellen). Door eerst de promotie te
richten op deze functies, zorgen we er voor dat er bekendheid is bij de “spinnen in
het web”. Later komt de promotie voor de individuen in Dalen.
3. Het laten verzorgen van een clinic door de buurtsportcoach, eventueel in
samenwerking met trainers van verenigingen of bijvoorbeeld de loopgroep. Dit zal
een introducerende clinic worden. Er wordt uitleg gegeven aan trainers,
gymdocenten, vakleerkrachten, coaches en andere verbindende partijen over het
gebruik van de toestellen en de educatieve bordjes kunnen geïntroduceerd worden.
Om deze groep, met name de verenigingen, bij elkaar te krijgen kan het grootveld
overleg gebruikt worden
4. Het plaatsen van bordjes langs de route zelf. De route moet nog meer gaan leven, net
zoals de andere routes. Om de route nog educatiever in te steken en meer te richten
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op gezondheid, kunnen we informatieve bordjes toevoegen aan de route. In het
wandelboekje staat al wat educatieve informatie per route maar dit kan nog
uitgebreid worden. Er kunnen bordjes geplaatst worden om bijvoorbeeld de 500
meter of bij elke kilometer. Het voordeel van deze bordjes is, dat je de bordjes zo kan
ontwikkelen dat ze vervangen kunnen worden. Bijvoorbeeld een bord met een
insteek/schuif systeem waarbij je een geplastificeerd papier altijd in en uit kan
schuiven. Dit maakt het idee ook duurzaam.
De bordjes langs de wandelroute, kunnen 3 onderdelen bevatten:
o Weergave van hoeveel kcal je tot nu verbrand hebt
o Weergave van 1 wist- je datje. Dit kan gaan over de positieve effecten van
wandelen op het brein, het zenuwstelsel, je spieren, je organen, etc.
o Weergave van 1 bootcamp- oefening. Bij elk bordje kan dus een bepaalde
oefening weergegeven worden. Denk aan een x aantal push ups, een x aantal
squats, een x aantal sit ups, of bijvoorbeeld de challenge om de volgende 500
meter te joggen in plaats van te wandelen.
5. Om de route nog meer te laten leven en het principe van nudging te gebruiken, kan
er op de route zelf, op verharde stukken, voetstapjes gezet worden of bijvoorbeeld
een start en finish lijn gemaakt worden. Zo zit er op de wandelroute, ook voor
kinderen en jongeren meer uitdaging dan alleen de wandeling zelf en is het
aantrekkelijker voor deze doelgroep om de wandeling te maken. Een voorbeeld in
Groningen:

Foto: Amee ten Hoor

6. Om de doelgroep ‘kwetsbare inwoners’ naar de wandelroute te krijgen, gaan we
vooral gebruik maken van de BSC, welzijnswerk en andere dorpsclubjes. Daarnaast is
er ook een weg via kinderen, om ouderen te bereiken. Organiseer bijvoorbeeld een
“Neem je opa en oma mee dag” en bedenk een challenge/uitdaging om de
wandelroute met kind en grootouder te voltooien. Wat betreft kinderen die iets
meer afstand hebben tot de samenleving en gezinnen met een lage Sociaal-
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economische status, is het van groot belang om de kinderen te activeren tijdens
school activiteiten. Het benaderen van coaching en begeleidingspraktijken kan
bijdragen aan het activeren van kwetsbare inwoners.
7. Uit gesprekken en onderzoek is gebleken dat in veel werkgroepen en
initiatiefnemers, ook bij de wandelroute(s), weinig jongeren meedenken. Het advies
is dan ook om in deze groepen meer jongeren te werven. Zij kijken vaak op een
andere manier naar promotie, nieuwe ideeën en bijvoorbeeld evenementen.
Misschien kan hierbij ook een soort ambassadeur ontstaan voor de wandelroutes. Dit
kan ook gekoppeld worden aan het behouden van sociale media accounts.
8. Om als laatste nog wat aan de marketing te doen, is het natuurlijk belangrijk dat er
weer stukjes op websites en in kranten geplaatst worden over het vernieuwen van de
wandelroute. Het zou daarnaast mooi zijn als er een mogelijkheid is om een folder in
het dorp te verspreidden (wanneer alle bordjes etc. dus geplaatst zijn). Ook kan
sociale media nog beter ingezet worden bij het promoten van de routes. Zoals bij nr.
7 genoemd, kan je sociale media accounts gaan aanmaken en daar een
ambassadeur/gezicht van de wandelroutes op zetten. Hier kan je ook acties en
andere promotie- gerichte ideeën op kwijt. Kijk ook eens naar wandel-apps en
websites: Op wandelroute apps staan de vier routes in Dalen niet. Mensen die
wandelapps gebruiken, en bijvoorbeeld wat verder weg wonen, kunnen hierdoor niet
zien dat er in dalen 4 mooie routes zijn wanneer ze dit willen inplannen.

Te betrekken netwerken
Vrouwen van nu Dalen
https://vrouwenvannu.nl/dalen/overzicht?term=commissies%20interessegroepen
- Een groep die samen met elkaar vele activiteiten onderneemt, is vrouwen van Dalen.
Zij zijn ook weer onderverdeeld in allemaal verschillende (activiteiten)groepen, zoals
wandelaars, nordic walking, tuingroepen, etc.
Body & Mind Dalen https://www.facebook.com/yogadalen/
- Geeft onder andere bootcamp en Yoga, dit kan uitgevoerd worden bij de nieuwe
beweegtoestellen
Gymnastiekvereniging Dalen
Voetbalvereniging Dalen
Volleybalvereniging Dalen
- Voor deze drie verenigingen geld wat er eerder beschreven is. Trainers van deze
verenigingen moeten geïnformeerd worden over de mogelijkheden op deze
wandelroute.
Fysitec
GS- Sportmassage
Fysiotherapeutisch Trainingscentrum Dalen
- Voor fysiotherapeuten zijn de nieuwe beweegtoestellen een uitkomst wat betreft
beweegadvies. Klanten kunnen doorverwezen worden om daar bijvoorbeeld te
sporten, ter bevordering van de behandelingen. Ook deze fysio- eigenaren moeten
dus een introductie krijgen over de beweegtoestellen en de route er omheen.
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OBS Burgemeester Wessels Boer (Dalen)
Markeschool Wachtum
Stidalschool Dalerveen
- Introductie voor alle basisschoolleerlingen door middel van een introductie clinic
door de buurtsportcoach, in samenwerking met de gymleraar. (Als het goed is,
hebben alle scholen dezelfde gymleraar)
De zonnebloem (voor mensen met een lichamelijke beperking)
Stichting vier het leven (culturele activiteiten voor ouderen)
- Voor deze twee organisaties zijn de beweegtoestellen niet heel interessant, maar is
de route zelf zeker een aanrader. Denk hierbij aan het opdoen van kennis door de
route te lopen.
Vereniging voor EHBO Dalen
Werkgroep AED Dalen
- Oefeningen bij de beweegtoestellen? Informatie verstrekking wat betreft de locatie?
Hoe te handelen als er wat gebeurt bij de beweegtoestellen of midden op een
wandelroute?
Magisch Drenthe (promotie van dalen)
https://www.magischdrenthe.nl/index.php?lang=nl&module=routes&id=routes&start=18
- De wandelroute(s) staan nog niet op de website!
Coaching en begeleidingspraktijken
- Gebruik van de route(s)

Fasering van het activeringsplan
Bespreking nieuwe ontwikkelingen wandelroutes altijd meenemen in het grootveld overleg!
Aangezien het overleg 5x per jaar gehouden wordt kan er 5x promotie gemaakt worden bij
verenigingen. Maak tijdens dit overleg ook afspraken over de clinic door de BSC.
Juni
-

Inventariseren bordjes op de gehele route + beweegtoestellen
Inventariseren op jongeren in de werkgroep/ jongeren die kunnen meedenken over
de bordjes en de promotie (o.a. sociale media)

Juli
- Toevoegen bordjes op de gehele route + beweegtoestellen
Augustus
- Laatste toevoegingen bordjes, markeringen, informatie
- Wanneer dit gereed is geeft de BSC een clinic/clinicreeks aan trainers, leerkrachten,
verenigingen, loopgroepen. Maak hier een soort werkgroep van.
- Promotie/marketing van de vernieuwde route
o Uitnodiging/flyeren bij netwerken die gebruik kunnen maken van de route
(fysio, ehbo, aed groep, coachingspraktijken, etc.)
September
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-

Scholen/klassen gaan samen met de BSC of gymdocent of trainer van een vereniging
de wandelroute lopen. De basisscholen hebben tot 22 augustus vakantie, dus hierna
zou het mooi zijn dat de wandelroute gelopen kan worden als “opening” van het
nieuwe schooljaar.
- Promotie van bovenstaande moet ook weer gemaakt worden.
Oktober
- Neem je opa/oma mee dag
November/December
- Vernieuwing bordjes
- Promotie van vernieuwde bordjes

Activeringsplan schematisch: Zie volgende pagina.
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