Update Sportlijn Sportakkoord
12 juni 2020
Per activiteit beschrijven we kort en bondig de uitgevoerde activiteiten en behaalde (tussen)resultaten.
1.

Versterking en verbinding lokale sport – Coen v/d Bemt

• Vanaf 10 januari jl is er aan elk van de 355 gemeenten in Nederland een Adviseur lokale sport
gekoppeld; circa 50% van de gemeenten wordt bediend door een Adviseur lokale sport
vanuit de gezamenlijke sport (sportbonden, NL Actief, N*N), en circa 50% door een Adviseur
lokale sport vanuit de Provinciale Sport organisatie of Rotterdam Sportsupport. Waarbij de
Adviseur lokale sport gemiddeld 6 dagdelen (ipv vier in 2019) per jaar voor deze rol kan
inzetten. In totaal zijn er 79 Adviseurs lokale sport actief, die gemiddeld 3 à 5 gemeenten
bedienen.
• Op 30 januari vond er een landelijke bijeenkomst voor álle Adviseurs lokale sport. Om de
nieuwe Adviseurs lokale sport een ‘vliegende start’ te geven zijn ze allemaal gekoppeld aan
een ervaren Adviseur lokale sport als buddy/coach.
• Sinds februari/maart stemmen de Adviseurs lokale sport ook frequent op regionaal niveau af,
via digitale meetings, waarbij altijd iemand vanuit het landelijke team is aangesloten.
• Na de uitbraak van het Corona-virus proactief met het netwerk Adviseurs lokale sport
gecommuniceerd wat hun rol in op lokaal niveau kan zijn tijdens Coronatijd (april – juni). Zo
is het netwerk door ons geïnformeerd (zodra daar aanleiding voor was) over alle actuele
maatregelen en sportprotocollen. Tegelijkertijd zijn ze gestimuleerd hoe ze toch lokaal hun
rol bij het lokale sportakkoord konden blijven vervullen via digitale sportcafés en inzet van
webinars.
• Op 23 juni a.s. organiseren we een ochtend voor digitale ontmoeting van het netwerk
Adviseurs lokale sport. Hierin staat centraal wat de kerntaak is van de Adviseur lokale sport
vanaf juli a.s. als het lokale sportakkoord er is. En hoe ze planmatig per gemeente/regio de
inzet van services gaan benutten om de ambities van het lokale akkoord te realiseren en de
sportclubs te versterken.
• Tot 1 juni is er uit 42 gemeenten een aanvraag gekomen voor procesbegeleiding om
structureel de lokale organisatiegraad/medezeggenschap van de lokale sport te verbeteren
(dit waren er 19 in jan 2020); 29 trajecten zijn bezig, 2 zijn er afgerond en 11 in behandeling.
• Binnen dit netwerk van bestaande lokale sportraden (en sportraden in oprichting) is tijdens
de Corona-periode behoefte aan info vanuit N*N en de gezamenlijke sport; vandaar is de
communicatie met dit netwerk geïntensiveerd en wordt er een Teams-omgeving aangemaakt
voor deze groep om sneller kennis en info uit te wisselen.
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2.
Kwaliteitsvolle en effectieve sportbrede verenigingsondersteuning & Supportdesk/CRM
tooling – Maarten van Yperen

•

Het aantal geboekte services stagneert, mede door corona. Hieronder is een overzicht
te zien van de situatie begin 2020 en halverwege (de actualiteit, zonder trajecten
verduurzaming én stimuleringsbudget) 2020.

Geboekte services t/m 31-01-2020:
Aantal geboekte
services
(t/m 31-01-2020)

Waarde van de
geboekte services
(t/m 31-01-2020)

78

95.700

36

90.932

26

12.775

140

199.407

Aantal geboekte
services
(t/m 05-06-2020)

Waarde van de
geboekte services
(t/m 05-06-2020)

118

107.100

61

137.383

54

100.503

Stimuleringsbudgetten voor clubs
Begeleidingstrajecten Verduurzaming (diverse
aanbieders)

154

130.900

573

1.386.660

Eindtotaal

960

1.862.546

Type services
Sportbrede inspiratiesessies / collectieve
scholingen (NOC*NSF Academie voor
Sportkader)
Procesbegeleiding en bestuurscoaching (Sport
Professional Netwerk)
Sportspecifieke/-technische opleidingen van
sportbonden (m.n. focus op trainers, coaches)
Eindtotaal

Geboekte services t/m 05-06-2020:

Type services
Sportbrede inspiratiesessies / collectieve
scholingen (NOC*NSF Academie voor
Sportkader)
Procesbegeleiding en bestuurscoaching (Sport
Professional Netwerk)
Sportspecifieke/-technische opleidingen van
sportbonden (m.n. focus op trainers, coaches)

Totaal 960 services zijn afgenomen door minstens 960 clubs. Data en informatieanalyse hiervan
is een aandachtspunt en wordt (ook in het kader van de systeemtransitie en bijbehorende
automatisering en efficiëntieslag) in een later stadium gepresenteerd.
Inzet van de Supportdesk verloopt nog steeds naar volle tevredenheid van alle betrokken
partijen. Zie onderstaand overzicht m.b.t. de beantwoorde vragen over het sportakkoord via de
Supportdesk tot op heden:
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Vragen van
Clubs
Bonden
Bedrijven, gemeenten, sportbedrijven
Totaal

Aantal
151
36
40
227

Verdieping op de services:
•

Per deelakkoord:

Vitale Sport- en Beweegaanbieders
Van jongs af aan vaardig in bewegen
Positieve sportcultuur
Inclusief sporten & bewegen*

115
42
53
16

*exclusief stimuleringsbudgetten inclusief en begeleidingstrajecten duurzaamheid, zie hiervoor
betreffende hoofdstuk.
•

Gesegmenteerd inzicht in afgenomen services*:

Services gericht op bestuur (o.a. SPN)
Overig services**
Services gericht op vrijwilligersbeleid

40
175
11

*exclusief stimuleringsbudgetten inclusief en begeleidingstrajecten duurzaamheid, zie hiervoor
betreffende hoofdstuk.
**groot aantal moet nog gelabeld worden. Cijfers nog concept.
•

Aantal clubs aangesloten bij afname van één service (1-op-1, 1 op meer, 1 op veel)

1-op-1
2 tot 10
>10

133
87
6
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Overige ontwikkelingen

• Gedragen kwaliteitskaders zijn opgesteld met als enige openstaande punt de vraag in welke
mate sportspecifieke opleidingen binnen de kaders vallen. Vervolgstap is daarna
implementatie van de kwaliteitskaders.
• Het Back-Office-team is volledig up-to-speed en ingewerkt.
• Online review-module van alle services is in ontwikkeld en gaat live per medio juni.
• Binnen de regels vanuit het RIVM en de overheid wordt het weer mogelijk om fysieke
ontmoetingen te laten plaatsvinden, dus we verwachten nog een beperkt aantal sessies
voor de zomerperiode. De echte toename verwachten we vanaf september.
• T.b.v. de transitie naar een eenduidiger en helderder landschap van
verenigingsondersteuning maken we goede stappen op het vlak van informatievoorziening
(wat hierin een cruciale pijler is): we werken toe naar 1 platform waarop alle bonden,
sportservicebureaus en andere stakeholders per bond en per gemeente up-to-date kunnen
blijven over de activiteiten binnen het sportakkoord. Zie hieronder een voorbeeld van een
mooie ontwikkeling:
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3.

(Online) kaderontwikkeling – Jan Minkhorst

• Het geselecteerde bureau Sportscloud rondt eind juni het haalbaarheidsonderzoek af. Maar
liefst 89 digitale tools voor trainers-coaches en instructeurs zijn op basis met bonden
opgestelde kwaliteitskader “beoordeeld”. De rapportage moet leiden tot een vervolg welke
tools het meest nuttig zijn en breder ingezet kunnen worden en hoe we dat
implementeren.
• Het Platform Sportplezier.nl wordt in de lucht gehouden tot en met minimaal juni 2020. Er
is een businessmodel in ontwikkeling om voor de toekomst het platform in de lucht te
houden. Beslissing hierover valt rond de zomer. Nb. Er is geen structurele financiering
onder sportplezier.nl.
• Er zijn inmiddels bijna 150 opleidingsservices voor trainers, coaches, bestuurders,
vrijwilligers van clubs afgenomen. Door COVID-19 is het aantal de laatste maanden
nauwelijks meer gegroeid. Wel zijn er inmiddels webinars ontwikkeld en worden sommige
services omgezet naar “online”. De webinars worden hoog gewaardeerd en steeds meer
“afgenomen”.
• Er is een kwaliteitskader in ontwikkeling voor de services. Bestaande en nieuwe services
worden daarna getoetst aan dit kader.
• De “week goed sportbestuur” is door COVID-19 niet doorgegaan. De “Code Goed
Sportbestuur” voor clubs op lokaal niveau is bijna gereed en wordt binnenkort door
bonden “getest”.
• Vanuit #ikmaakhetmogelijk is de verbinding gelegd projecten met Breed Motorische
Ontwikkeling (BMO) en hoe de verbinding gemaakt kan worden met gemeentes die dit
expliciet benoemd hebben in het sportakkoord. Ook is er een grotere betrokkenheid van
Sportbonden gecreëerd. Samen met het kenniscentrum Sport wordt nu de
wetenschappelijke onderbouwing beter verwoord en worden er communicatieve
boodschap en ook tools ontwikkeld voor implementatie. Het project ‘’Breed Motorische
Ontwikkeling in de georganiseerde sport’ sluit aan bij de ontwikkelingen in het
sportakkoord. Momenteel wordt gewerkt aan meetlat waarlangs bonden en verenigingen
hun programma kunnen leggen om te zien hoe zij hun programma’s kunnen
doorontwikkelen om BMO-proof te zijn. Vrij recent is er een kaartenbak ontwikkeld met
sportonafhankelijke BMO-proof lessen voor kinderen van 5-6 jaar. Zie www.beweegspel.nl.
Later wordt gewerkt aan BMO-proof opleidingen voor trainers.
4.

Positieve sportcultuur & grensoverschrijdend gedrag – Ary Hordijk

• In totaal zijn er 17 sportbonden (te weten: KNKorfbalV, KNVoetbalB, KNHockeyB,
KNHippischeS, KNZwemB, KNLTennisB, NHandbalV, NToerFietsU en Nevobo, NBasketbalB,
KNBase-&SoftbalB en KNGymnastiekU , RugbyBN, ReddingsbrigadeN, NHandboogsportB,
SquashN en KNWielrenU) planmatig aan de slag met positieve sportcultuur. Inhoudelijk
met name gericht op spelregels & reglementen en gedrags- & omgangsregels op de club.
• De zeventien sportbonden zijn met elkaar in gesprek over elkaars vraagstukken en waar ze
elkaar van dienst kunnen zijn. De coördinator Centrum Veilige Sport Nederland neemt daar
ook deel zodat er een goede afstemming plaatsvindt op het gebied van (preventie van)
grensoverschrijdend gedrag en spel- en omgangsregels op de clubs. In de
bondenbijeenkomst van februari en eind juni is veel uitgewisseld en wordt samenwerking
gezocht over aanpak en uitvoering van de pedagogische visie, geïnspireerd op de aanpak
KNVB/KNGU.
• De ontwikkeling van de communicatiecampagne rondom voorkomen Grensoverschrijdend
gedrag is een beetje geremd geraakt door de corona crisis. De ontwikkeling van het
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materiaal is nu evenwel gestart. Intern is er een communicatie kalender om aan te sluiten
bij landelijke aandachtmomenten..
• De ondersteuningsmogelijkheden van clubs vanuit de poule van experts VOG worden door
Adviseurs lokale sport meegenomen in contacten lokaal om te worden ingezet. Er zijn al
diverse workshops en inspiraties ingezet.
• Op donderdag 30 januari heeft er een gesprek plaats gevonden met meerdere
sportbonden, VSG en de directie Sport om extra aandacht te vragen voor positieve
sportcultuur. Hieruit voortvloeiend wordt meer aansluiting gezocht met de lokale
sportakkoorden. Een werkgroep is onlangs aan de slag gegaan om dat nader uit te werken
t.b.v. de implementatie op lokaal niveau .
• Aansluitend wordt door het kernteam “Een voor allen , allen voor één” de opdracht
positieve sportcultuur aangescherpt. Daarin staat centraal de hoofdvraag “Hoe gaan we een
positieve sportcultuur bevorderen en gaan we grensoverschrijdend gedrag tegen?” Evenals
de vraag hoe het maatschappelijk debat over positionering en professionalisering van de
trainers kan worden aangejaagd. Er bestaat een steeds breder wordende wens onder de
leidende sportbonden om toch meer samen centraal te doen onderling en met VSG.

5.
•

Inclusief sporten en bewegen & diversiteit – Sam de Vor
Op dit moment zijn er in totaal 154 stimuleringsbudgetaanvragen gedaan door sport- en
beweegaanbieders. Dit microbudget wordt ingezet om inclusief aanbod van sport- en
beweegaanbieders te versterken/ontwikkelen. Er is een mooie verdeling in de verschillende
doelgroepen waarvoor het budget aan te vragen is. Ruim een derde van de aanvragen is
gericht op mensen met een beperking. Ook een derde van de aanvragen is gericht op
ouderen. Daarnaast zijn de aanvragen gericht op mensen met een laag inkomen en
kwetsbare mensen.
Van alle aanvragen zijn ±25 aanvragen (van de 154) negatief beoordeeld. Er is er nog ruimte
voor ongeveer 15 aanvragen. Om het budget zo goed mogelijk te verdelen, is ervoor
gekozen om per 1 mei 2020 enkel nog aanvragen te beoordelen gericht op mensen met een
laag inkomen, de LHBTI-doelgroep en kwetsbare mensen.
We verwachten (prognose) dat de 145 stimuleringsbudgetten na het tweede kwartaal van
2020 al vergeven zijn (looptijd is in principe t/m 2021).

Aantal aanvragen per doelgroep
Ouderen
Mensen met een laag inkomen
Mensen met een beperking
Kwetsbare mensen
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Extra info tabel:
- Services gericht op kader opleiding aangepast sporten: 12
- Services op het gebied van diversiteit (bij zowel bestuurders als verenigingen en trainers).
•

In samenwerking met Sportkracht12 worden in totaal 23 regionale samenwerkingsverbanden
aangepast sporten (als vervolg op Grenzeloos actief) ondersteunt met procesbegeleiding. Er
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•

•
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•

•

was met 34 aanvragen sprake van een overvraging. Iedere provincie heeft minimaal één
aanvraag toegekend gekregen. De procesbegeleiding wordt ingevuld door professionals van
Sportkracht12 en SPN op (momenteel) 22 plekken, waarbij één of meerdere (regionale)
samenwerkingsverbanden aangepast sporten betrokken zijn. Procesbegeleiding vindt plaats
op: communicatiestrategie, ‘bestaansrecht’ samenwerkingsverband, missie/visie bepalen,
nieuwe samenwerkingspartners aantrekken en betrokkenheid gemeentes vergroten.
Daarnaast is er ook gewerkt aan het optimaliseren van de samenwerking tussen sportbonden
en regionale samenwerkingsverbanden aangepast sporten. Twee ontmoetingen hebben
plaatsgevonden: 1) tussen medewerkers KNVB aangepast voetbal en regiocoaches uit de
provincie Utrecht en 2) tussen KNZB-medewerkers aangepast zwemmen en medewerkers
Sport Fryslân. Beide ontmoetingen hebben geresulteerd in concrete acties.
Op basis van de ervaringen van de regionale samenwerkingsverbanden aangepast sporten
wordt er op 4 plekken in Nederland gestart met het versterken of ontwikkelen van
samenwerkingsverbanden rondom ouderen. We noemen de lokale coördinator, de lokale
verbinder 50plus. De gesprekken met Alphen aan de Rijn en Heemskerk hebben geresulteerd
in een concreet plan van aanpak, waarin de werkzaamheden en het doel van de lokale
verbinder 50plus staat uitgeschreven. In september zullen beiden gemeentes starten met een
pilot. Daarnaast zijn Zeist en Deventer bezig met het uitwerken van het plan van aanpak voor
de lokale verbinder 50plus.
Met instemming van de 10 partijen van de alliantie “Sporten en bewegen voor iedereen” is
Zouka Media de partij die uitvoering gaat geven aan een campagne over bewustwording
inclusief sporten en bewegen (inclusief toetsing bij diverse sportbonden). Momenteel wordt
een plan van aanpak gemaakt i.v.m. corona. Ook zijn er gesprekken gevoerd tussen NOC*NSF
en VWS over het versterken van de campagnes via NOC*NSF-kanalen. Daarnaast is er
afstemming met de Alliantie Gelijkspelen om de campagnes vloeiend in elkaar te laten
overlopen.
De werving van deelnemers en sportieve ambassadeurs is nog niet in gang gezet. Door de
ontwikkelingen omtrent het coronavirus is het niet mogelijk om actief te gaan werven en
mensen op te roepen samen te gaan sporten. Op de achtergrond wordt hard gewerkt om de
communicatie klaar te zetten en de alliantiepartijen enthousiast te maken hun bijdrage te
gaan leveren in dit project. Beweegprogramma “Ik neem je mee” (doelstelling is 300 nietsporters koppelen aan TeamNL-ers, studenten, sportievelingen en andere ambassadeurs).
In mei zou in samenwerking met Fonds Gehandicaptensport de jaarlijkse Uniek Sportdag
plaatsvinden. Kennisuitwisseling tussen regionale en provinciale consulenten én sportbonden
staat hier centraal. Door corona hebben we deze bijeenkomst moeten annuleren. Er is wel
een nieuwe datum gepland, 23 november 2020.
In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Dovensportbond, Gehandicaptensport
Nederland en NOC*NSF wordt samengewerkt om de integratie van dovensporten bij
reguliere sportbonden te voltooien én wordt procesbegeleiding geboden aan de
Dovensportbond om zich van sportbond te ontwikkelen naar kennisorganisatie. Hiervoor is
extra budget vrijgemaakt. Gehandicaptensport Nederland is intensief aan de slag om samen
met sportbonden dovensportclubs zo goed mogelijk te ondersteunen. Mooie resultaten zijn
al geboekt bij de Nederlandse Bowling Federatie (NBF) en de KNVB.
In november heeft er een werkbijeenkomst diversiteit met sportbonden plaatsgevonden.
Belangrijk inzicht is dat interne diversiteit binnen de eigen bondsorganisaties en clubbesturen
onvoldoende binnen het beleid is geborgd. Sportbonden vragen een initiatief nemende rol
aan NOC*NSF om het belang hiervan op verschillende niveaus te agenderen. De volgende
werkbijeenkomst diversiteit is gepland op 2 juli (namens VWS zal hierbij ook Sietske de Weers
aanwezig zijn). Aan het uitgewerkte actieplan diversiteit zal dan verder invulling gegeven
worden: het doel is het thema op verschillende niveaus te agenderen door goede
voorbeelden te laten zien en het Game Changers netwerk in te zetten. Er is een onderzoek
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gedaan naar de mening over diversiteit bij 11 deelnemers/bonden van de werkgroep.
Resultaten hiervan worden gebruikt bij de verdere uitwerking van het actieplan.
Er is significante interesse vanuit bonden om een charter te ondertekenen inzake het
verhogen van diversiteit in de sport. Waarschijnlijk vindt er in het najaar van 2020 een
symposium diversiteit plaats. De werkgroep voor het organiseren van het symposium
diversiteit is opgestart. 2 juli wordt het inhoudelijke programma ook voorgelegd aan de
werkgroep om aan te sluiten op de behoeften van de bonden. Het symposium zal de start
zijn van de charter overeenkomsten (of mogelijk als alternatief aansluiting bij de Brighton plus
Helsinki declaration) en inzet van Game Changers netwerk.
Op 14 februari vond een bondenbijeenkomst (voor en door sportbonden) plaats om invulling
te geven aan deelname Canal Parade in 2020. Helaas gaat dit jaar de Canal Parade vanwege
het coronavirus niet door. In principe is besloten om de deelname naar volgend jaar door te
schuiven.
In samenwerking met de partners van de Alliantie Gelijkspelen, Transgendernetwerk én
ervaringsdeskundigen wordt het huidige transgenderadvies geactualiseerd en verbreed naar
genderdivers advies. De eerste werkgroepen hebben plaatsgevonden. Er is een draftversie
beschikbaar.
Er wordt een benchmarktool om diversiteit binnen sportclubs en organisaties te meten
ontwikkeld. Door een technische aanpassing zijn we beter in staat om nieuwe indicatoren toe
te voegen, waaronder op het gebied van diversiteit. Er wordt een inventarisatie gedaan van
de feiten en cijfers die terug moeten komen in de tool. Er zijn voldoende mogelijkheden om
dit straks inzichtelijk te maken voor de bonden, waardoor ze het kunnen gebruiken voor het
meten van de eigen voortgang.

Aanpalend:
• Team Inclusieve sport - binding niet-leden aan de sportclub: de oproep van ministerpresident Mark Rutte ruim een maand geleden om zoveel mogelijk niet-leden te laten
sporten, vond direct al gehoor bij sommige sportclubs. Maar voor een grote meerderheid van
de sportclubs kwam dit verzoek nog iets te vroeg: vanwege prioriteit, ruimtegebrek op de
accommodatie of de organisatorische uitdagingen om de trainingen voor de huidige
clubleden op orde te krijgen.
Dat een grote meerderheid van de sportclubs nog niet bezig is met het binden van niet-leden
is door sportbonden, sportbedrijven, gemeenten en andere sportorganisaties omarmt als een
grote kans. Op 19 mei jl. vond er een aftrapbijeenkomst plaats om, in opdracht van het CMT
Sport NL, gezamenlijk op zoek te gaan naar de juiste timing en oplossingen om sportclubs te
stimuleren hiermee aan de slag te gaan. Een belangrijke uitkomst is dat de timing en
oplossing voor iedere sport en sportclub verschillend is. Om meer mensen te laten genieten
van sport hebben we als ‘gezamenlijke sport’ besloten om een aantal sprints in te
richten. Inmiddels is er ook een Teams pagina 'Inclusieve sport – binden niet leden aan de
sportclub' aangemaakt, deze valt onder het CMT Sport.
• Corona issues: de coronacrisis heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Om verenigingen
te helpen, hebben we voor iedereen die verenigingen ondersteunt en adviseert een top tien
samengesteld van de belangrijkste issues die spelen bij clubs. Samen vormen de tien issues
een handleiding vol tips en aandachtspunten voor de club.
Issue ‘Sporten voor iedereen, extra aandacht voor ouderen’, met een 6-tal adviezen voor
sportverenigingen én voorbeelden, opgesteld door Cluster 50plus (15 sportbonden), NLActief, KCSB en NOC*NSF én issue ‘sociale binding’ in samenwerking met de alliantie ‘Sporten
en bewegen voor iedereen-.
De issues zijn hier te vinden: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/top10-corona-issues-voor-sportclubs

8

6.

Normen en verduurzaming sportaccommodaties – Jan Vlasblom

•

Er zijn per eind mei 573 Begeleidingstrajecten Verduurzaming Sportaccommodaties bij
verenigingen gestart. Met 7 professionele bureaus zijn raamwerkovereenkomsten
opgesteld om die begeleiding op een goede en standaard manier te doen. Hierop vindt
een audit plaats. Doel is om eind 2020 750 trajecten te zijn gestart eind en 1.500 eind
2021.
De begeleidingstrajecten worden ook via gemeenten gepromoot als onderdeel van de
duurzaamheidstour langs 27 gemeentelijke regio’s. Die is na 8 bijeenkomsten gestaakt
i.v.m. corona. Er wordt nu gewerkt aan een webinar, dat mogelijk t.z.t. kan worden
gecombineerd met provinciale bijeenkomsten.
Het projectplan Milieuvriendelijk beheer is akkoord bevonden door de stakeholders en is
in uitvoering voor natuurgrasvelden (handleiding beschikbaar, info op
www.duurzamesportsector.nl , format IPM, opleidingsplan).
Voor milieuvriendelijk beheer van grasvelden hebben 10 van de 12 regiobijeenkomsten
kunnen plaatsvinden. Terreinbeheerders van gemeente en/of verenigingen zijn
geïnformeerd over omgaan met chemievrij beheer van natuurgras.
Voor kunstgras (en andere ‘kunstbodems’) is een inventarisatie gemaakt van middelen, die
op dit moment wel/niet gebruikt mogen worden. Dit is de basis voor een aanpak
milieuvriendelijk beheer van kunstgras, zodat er een integrale aanpak milieuvriendelijk
beheer ontstaat (gras en kunstgras)
Er is een projectplan Expertiseplatform Sportaccommodaties opgesteld op basis van een
eerste consultatieronde langs de stakeholders van het Kwaliteitszorgsysteem. Ook
milieuvoorschriften dienen hierin ondergebracht te kunnen worden. In juni start een
tweede toetsingsronde, waarna besluitvorming over het integrale projectplan plaatsvindt
en de Programmaraad wordt ingesteld.
In het themateam sportaccommodaties zijn inmiddels 15 bonden aangesloten.

7.

Gezonde sportomgeving & meer mensen in beweging – Lieke Vloet en Sam de Vor

•

•

•

•

•

•

Gezonde sportomgeving
Club-interventies
• Inspiratiesessie en Verdiepingssessies ontwikkeld, 8 sessieleiders geworven en opgeleid.
10 sessies gegeven sinds lancering op 1-11-2019. (Stilgelegd door Corona; nu ontwikkeling
en testen “webinars”.)
• Clubcoaching: Clubcoaches van Team:Fit! zijn opgeleid voor begeleiding op thema’s roken
en alcohol. De communicatie en het registratiesysteem is aangepast.
• Concept Field labs uitgewerkt en drie voetbalverenigingen geselecteerd en van start (sinds
26-09-19); selectie volgende 6 verenigingen zijn voorbereid te weten 2 hockey, 2 tennis en 2
korfbal. Verlate start (door Corona) gepland najaar 2020
• Prachtige e-learning IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) gereed met 4 branches
en VWS en gelanceerd op 13 januari 2020. Sindsdien hebben ruim 4.700 personen het
certificaat behaald.
• Richtlijnen voor alcohol en sport opgesteld en verspreid. Met steun van Sportbonden,
Nederlandse Brouwers, St. Jeugd & Alcohol en Trimbos Instituut en met input van
onderstaand onderzoek van Trimbos.
Onderzoeken en visie-ontwikkeling:
• Onderzoek gereed (i.s.m. JOGG en uitgevoerd door Trimbos) naar goede voorbeelden van
alcoholbeleid in de sport.
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Onderzoek gereed naar de invloed van de sportomgeving op normalisering van
alcoholgebruik (ism VWS en uitgevoerd door Tabula Rasa).
• Onderzoek gestart naar de opbrengsten voor sport door catering en sponsoring vanuit
alcohol en ongezonde voedingsproducten (i.s.m. VWS en uitgevoerd door Mulier Instituut).
Communicatie:
• Website nocnsf.nl/gezonde-sportomgeving ingericht, info op servicelijst bij Adviseur Lokale
Sport (psortakkoord) en op sportopleidingen.nl.
•

Betrekken externen (vergroten meewerkende partijen)
• 2 sessies gepland (online) bijeenkomst met alle sportbonden. Doel: Vragen om medewerking
om doelen van sportsector te behalen, zoals verhogen naleving Richtlijnen alcohol, de
Nix18-campagne en Rookvrij zijn in 2025, en maken gezamenlijk aanvalsplan.
• Plan maken om gemeenten beter te betrekken en Gezonde Sportomgeving onderdeel te
laten zijn van lokale Sportakkoorden en Preventieakkoorden.
Alcohol
• NIX-18-campagne in de sport aanpassen en opstarten in najaar 2020 (ism VWS en Roorda)
• Promotie van e-learning IVA en monitoren behaalde certificaten. Doel: 10.000 certificaten
behaald voor 1 oktober.
• Overleg met Brouwers ism Heineken over de rol die brouwers kunnen spelen om bij te
dragen aan communicatie over en uitvoer van de richtlijnen alcohol en sport.
• Plan van aanpak in concept gereed voor pilot om in enkele gemeenten de clubs met
gemeente te begeleiden naar betere naleving van leeftijdsgrens ism bureau Objectief om in
te dienen (als versnelling) bij MinVWS.
Voeding
• Gereed krijgen en online plaatsen van brochure over Reclamecode (voeding) ism FNLI.
Bovenstaande bulletjes zijn op deze manier opgenomen om de integraliteit van de
programmalijn te bewaken. Sommige inspanningen worden gefinanieeerd uit een andere bron
dan de sportlijn (bijv. FC Vers, Onderzoek alchoholgebruiken, onderzoek caterings en
voedingsproducten, de Nederlandse Brouwers en de ontwikkelingen van de e-learning
Verantwoording Alcohol Verstrekken. Deze e-learning is overigens door 5009 mensen afgerond
met een certificaat.
Meer mensen in beweging
• Na een uitbreide analyse is er de doelgroep afgebakend en is er gekozen voor de
doelgroep waarbij de urgentie het hoogst is. Jongeren die op het VMBO zitten.
• Gesprekken opgestart met partijen uit zorg en welzijn (GGD-GHOR, Sociaal Werk, Bas
van de Goor-Foundation, etc.) om samenwerking op te starten om sport en zorg beter
aan elkaar te verbinden.
• Om de problemen van de doelgroep beter te duiden zijn er in totaal 13 interviews
digitaal afgenomen met jongeren in de leeftijd 12 t/m 14 jaar. Hierbij hebben we
onderscheid gemaakt tussen sportende jongeren (8 respondenten) en niet-sportende
jongeren (5 respondenten). Op deze manier konden we de resultaten van beide
doelgroepen met elkaar vergelijken. Op basis van de interviews hebben we een aantal
inzichten verkregen.
o Niet sportende jongeren lijken over het algemeen een lager zelfvertrouwen over
hun sportprestaties te hebben en zijn mede daardoor minder prestatiegericht.
Ze zijn sneller bang om het verkeerd te doen en willen niet graag sporten voor
een grote groep mensen.
o Zowel sportende als niet sportende jongeren vinden gezelligheid een zeer
belangrijk onderdeel van het sporten. Ze sporten om tijd door te kunnen
brengen met vrienden en gezellig te kletsen.
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Beide doelgroepen vinden het belangrijk om eerst een sport te proberen. Niet
sportende jongeren willen dit, vanwege hun lage zelfvertrouwen, op een zo
laagdrempelig mogelijke manier.
o Niet sportende jongeren sporten het liefst in een spelvorm, zodat ze niet door
hebben dat ze aan het sporten zijn. Sportende jongeren zijn enthousiaster over
sporten en zijn hier dan ook intrinsiek gemotiveerd voor.
o Ouders hebben bij beide doelgroepen een belangrijke rol bij het feit of de
jongeren wel of niet gaan sporten. Ouders helpen bij de zoektocht, schrijven hun
kinderen in voor een proefles en gaan de eerste lessen met ze mee.
Op basis van het gevalideerde probleem gaan we de komende periode een aantal
mogelijke oplossingen schetsen en voorleggen aan de doelgroep.
o

•

8.

Flankerend beleid – Richard Kaper & Sam de Vor

• Inrichten organisatie middels aanstellen programmamanagers en projectleiders bij alle
activiteiten van het Sportakkoord
• Samenwerken met sportbonden tot en met september jl. in het Uitwerkingsteam
Sportakkoord
• Het uitwerkingsteam is overgegaan in het samenwerkingsconstruct Eén voor allen, allen voor
één. Deze heeft alle op te leveren Sportlijn Sportakkoord resultaten omgezet naar opdrachten
voor de verschillende Themateams. De Themateams worden geleid door de projectleiders in
hun rol als Product Owner en de teams zijn gevuld met betrokken medewerkers van
sportbonden en NL Actief.
• De productowners komen maandelijks bijeen in de programmatafel bij NOC*NSF en borgen
en verbinden op deze manier de diverse onderdelen van het Sportakkoord met alle overige
sporttakoverstijgende programma’s – dit draagt bij aan het bevorderen van de integraliteit
tussen de verschillende landelijke deelthema’s van de sportlijn en de sportagenda. Er wordt
gewerkt in een vierwekelijkse sprint.
• Communicatieondersteuning aan onder meer sportbonden richting hun sportclubs middels
onder andere toolkits.
• Regelmatige bijeenkomst en afstemming met de contactpersonen Sportakkoord van de
sportbonden. Er heerst een gezonde en fijne sfeer van schouders er onder en met elkaar er
een succes van maken.
• Regelmatige afstemming met VSG over voortgang lokale sportakkoorden, invulling rol
Sportformateurs en Adviseurs lokale sport, etc
• Op basis van de zgn. ‘klantreis club boekt een service’ bezig met de inrichting ‘aan de
achterkant’ ten behoeve van juiste registratie en monitoring, inhoudelijke en financiële
control en verantwoording. De services zo effectief mogelijk van A naar B krijgen binnen alle
financiële en wettelijke kaders van inkoop, aanbesteding en vanzelfsprekend met veel oog
voor monitoring en verantwoording.
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• In de afgelopen maanden hebben wij met onze sportbonden, het Platform Ondernemende
Sportaanbieders, Sportkracht12 en samenwerkingspartners vanuit het sociale domein,
onderwijs, kinderopvang, cultuur, natuur en het bedrijfsleven gesproken om tot suggesties te
komen voor jullie, degenen die met het creëren van de verkiezingsprogramma’s bezig zijn.
Wij zijn daarbij ondersteund door het Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier
Instituut. Het resultaat is hier te vinden: Met sport en bewegen naar een energiek en
gezond Nederland
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