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Stichting Life Goals Nederland brengt kwetsbare mensen via 

sport in beweging. Wij richten ons op mensen die om welke 

reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Zoals dak- en 

thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, 

tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die 

in de opvang zitten. Deze mensen sporten doorgaans niet, 

terwijl sport en bewegen juist voor hen van grote waarde is. 

Sport kan het vonkje zijn dat zorgt voor nieuwe energie en 

zelfvertrouwen. 

We doen dit al vele jaren, maar we zijn nu relevanter 
dan ooit. Corona heeft de situatie van kwetsbare 
mensen verder verslechterd. Hun sociale isolement is 
versterkt. Een tweedeling tekent zich af. 

BIJ GEMEENTEN LOOPT DE EMMER OVER
Gemeenten maken zich grote zorgen over deze 
mensen. En terecht, want door het overhevelen van 
taken van de landelijke overheid naar gemeenten 
loopt de emmer bij hen over. Binnen de jeugdzorg 
zijn grote problemen, de GGZ kent lange wachttij-
den, het aantal dak- en thuislozen neemt toe, er zijn 
geen betaalbare woningen, corona beperkt het toe-

komstperspectief van jongeren (geen stages of zicht 
op een eerste baan) en gemeenten bezuinigen op 
de wijkgerichte aanpak waardoor preventief werk 
vervalt. 

Ongeveer de helft van de bevolking sport wekelijks, 
de andere helft niet of nauwelijks. Juist de mensen 
die voor hun gezondheid en sociale contacten het 
meeste kunnen profiteren van sport en bewegen 
nemen niet of nauwelijks deel. 



WAT DOET 
STICHTING 
LIFE GOALS 
NEDERLAND?

Life Goals behartigt de belangen van kwetsbare mensen en zorgt voor de 

uitvoering van sportprogramma’s.  Wij kloppen aan bij de landelijke over-

heid om aandacht te vragen voor sociale ongelijkheid en kwetsbaarheid. 

Daarnaast ontwikkelen wij landelijke projecten die wij uitvoeren in samen-

werking met 30 samenwerkende gemeenten. De Life Goals Academie zorgt 

tenslotte voor kennisbevordering.

SAMENWERKING MET GEMEENTEN
Wij weten uit ervaring dat het lastig is om kwetsbare 
mensen te bereiken en te betrekken. Daarom ontwik-
kelden wij een aanpak die Movisie heeft erkend als 
interventie in het sociaal domein (www.movisie.nl/ 
interventie/life-goals-aanpak). Die gaat uit van veer-
kracht en eigen regie. We werken daarbij intensief 
samen met gemeenten en lokale zorginstellingen. 

Inmiddels draait onze aanpak in 30 gemeenten.  
De resultaten van onze inspanningen houden wij 
nauwgezet bij. Enkele gegevens over 2020:

 • Life Goals werkt in 30 steden

 • Iedere euro in een Life Goals Programma 
levert 3 euro maatschappelijk rendement  
(Society Impact, 2019)

 • Life Goals bereikt 5.000 unieke deelnemers

 • 59% van de deelnemers zet stappen  
op de participatieladder

 • 48% van de deelnemers staat positiever  
in het leven

 • 57% heeft zijn emoties beter onder controle

LANDELIJKE SPORTPROJECTEN
In samenwerking met landelijke partners zoals 
ministeries en vermogensfondsen ontwikkelen wij 
doelgroepgerichte projecten. Ook organiseren wij 
sportevenementen voor deze doelgroep zoals de 
Homeless World Cup in 2015 en de European Life 
Goals Games in 2021.

LIFE GOALS ACADEMIE
De Life Goals Academie is ons kenniscentrum. De 
academie verzorgt een breed aanbod aan opleidin-
gen en cursussen. Het doel van deze opleidingen is 
het deskundigheidsniveau op het gebied van sport 
voor kwetsbare groepen vergroten. Wij richten ons 
op zorgprofessionals, buurtsportcoaches, sporttrai-
ners en coaches, maar ook op deelnemers aan onze 
programma’s. 



ONZE 
PROJECTEN 

SET YOUR LIFE GOALS 
Iets goeds doen voor een ander, nieuwe 
mensen ontmoeten en tegelijkertijd je eigen 
talenten ontdekken. Dat is bedoeling van 
de MDT, de maatschappelijke diensttijd. 
Waarom niet via de sport? Set Your Life 
Goals biedt jongeren een kans om met sport 
het verschil te maken en te werken aan hun 
eigen toekomst. Dat gebeurt in verschillende 
gemeenten. 

Meer informatie over dit project is te vinden 
op www.setyourlifegoals.nl. 

EUROPEAN LIFE GOALS 2021
De European Life Goals Games 2021 is een groots opgezet 
sociaal sportevenement. In een week tijd kunnen meer dan 400 
kwetsbare deelnemers uit tien Europese landen de kracht van sport 
ervaren. De European Life Goals Games 2021 wordt gehouden 
in september 2021, tijdens de European Week of Sport 2021. Het 
sportevenement is speciaal ontworpen om sportparticipatie en 
sociale inclusie te bevorderen. 

Meer weten? Kijk op www.europeanlifegoalsgames.com. 

LIFE GOALS ACTIEPROGRAMMA 
DAK- EN THUISLOZE JONGEREN
Steeds meer jongeren hebben geen vast dak boven 
hun hoofd. Meestal zijn dit kwetsbare jongeren die 
al eerder in beeld waren bij hulpverleners. Inmiddels 
al zo’n 12.000. Om deze jongeren een houvast in 
hun leven te geven, biedt Life Goals sportprogram-
ma’s aan. In 5 gemeenten sporten wekelijks 100 
jongeren onder begeleiding van een Maatschappe-
lijke Sportcoach. Zo werken ze aan hun persoonlijke 
ontwikkeling en aan een beter toekomstperspectief. 

LIFE GOALS YOUTH 
Life Goals Youth is opgezet om jongeren nieuw 
perspectief te bieden en strafbaar gedrag te voorko-
men. Een nieuw preventief sportprogramma gericht 
op jongeren die rond hun 18de jaar buiten boord 
dreigen te raken. Met sportprogramma’s op maat 
bieden wij gemeenten de helpende hand om deze 
jongeren te bereiken. Life Goals Youth wordt in 10 
gemeenten uitgevoerd en gaat ongeveer 500 jon-
geren bereiken. 

JOINING FORCES 
Voor het ministerie van Defensie hebben we 
een sportprogramma ontwikkeld met als doel 
(ex)militairen te begeleiden naar een passen-
de baan. Sport is een belangrijk onderdeel 
van het programma. Onder begeleiding van 
gespecialiseerde sportcoaches en werken 
twee keer per week aan hun fitheid en per-
soonlijke ontwikkeling. In 4 jaar tijd nemen 
1.600 mensen deel, verspreid over 8 locaties.
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