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Introductie
Allianties Sportparticipatie 

Gezamenlijke strategie Sportparticipatie
Welke koers varen we samen?

Meer mensen met meer plezier, samen, veilig laten sporten en bewegen om daarmee een bijdrage 
te leveren aan een gezond en gelukkig Nederland.
 
Als sportbonden, relevante stakeholders en NOC*NSF gezamenlijk doen we dit door samen te 
werken in allianties. Binnen de allianties werken we aan relevante producten en diensten die 
bijdragen aan enthousiast en deskundig kader, een veilige en aantrekkelijke sportomgeving en 
passend aanbod dat past bij de diversiteit aan doelgroepen binnen Nederland.

Daarnaast ontwikkelen en implementeren we gezamenlijk relevante producten, diensten en 
ondersteuningsnetwerken vanuit een gezonde, inclusieve en diverse sportomgeving. Dit is 
randvoorwaardelijk om met elkaar invulling te kunnen aan te geven aan het hogere doel en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Leeswijzer
Dit document begint met een overzicht van de zeven allianties en de onderliggende thema’s en 
inspanningen. Per alliantie wordt vervolgens onderstaande informatie vermeld:
• De ambitie, doelen en opdrachten van de alliantie.
• De thema’s, inspanningen en reviewgroepen van de alliantie.
• De betrokken directeuren/managers Sportparticipatie (DM-ers) vananuit de sportbonden.
• De relevante stakeholders.

Kernteam Sportparticipatie

Rolf Martens - KNHB
Jurre Trouw - KNSB
Gert-Jan Kraaijeveld - KNKV
Piëtte van Hoorn - Sportvisserij Nederland
Sjors Brouwer - KNVB 
Huub Stammes - JBN
Berit van Dobbenburgh-Meyboom - Bridge
Richard Kaper - NOC*NSF
Roel Boekel - NOC*NSF

Contact

Roel Boekel
Adviseur sportparticipatie
Roel.Boekel@nocnsf.nl
06 - 53 31 46 57

Alliantie 1



Strategische tafel Sportparticipatie
met directeuren/managers (DM-ers) sportparticipatie

Aliantie 1:
Sportpromotie
& sportaanbod

Aliantie 2:
club(kader)
ontwikkeling

Aliantie 3:
Sport
infrastructuur

Aliantie 4:
Inclusieve, veilige 
en positieve 
Sportcultuur

Aliantie 5:
Lokale 
sportnetwerken

Aliantie 6:
Data & Sport
Intelligence

Aliantie 7:
Preventie, 
vitaliteit en 
gezonde leefstijl

Meer informatie Meer informatie Meer informatie Meer informatie Meer informatie Meer informatie Meer informatie

Reviewgroepen Reviewgroepen Reviewgroepen Reviewgroepen Reviewgroepen Reviewgroepen Reviewgroepen

Inspannginen &
themateams:

•  Olympic 
 Festival
•  Sportweek
•  Clubverkie-  
 zing van het  
 jaar
•  Sportpromo- 
 tiewinkel

Inspannginen &
themateams:

•  Kwaliteit 
 zorgsysteem 
 Sportacco-  
 modaties
•  Mileuvriend- 
 elijk beheer 
 sportacco
•  Verduurza-  
 ming sport 

Inspannginen &
themateams:

•  Proces advi- 
 seur lokale 
 sport
•  Ontwikkeling 
 lokale sport- 
 raden

Inspannginen &
themateams:

•  KSS
•  Academie
 voor sport
•  Doorlopen-  
 de leerlijn
•  Digitale   
 tools

Inspannginen &
themateams:

•  Dovensport 
 Integreren
•  Campagne 
 welkom in   
 de sport
•  Beweeg- 
 programma 
 ik neem je 
 mee

Inspannginen &
themateams:

•  Verenigings- 
 monitor 
• KISS leden- 
 cijfers/ SDI 
 onderzoek 
• Zo sport 
 Nederland

Inspannginen &
themateams:

•  Politiek en 
 Verkiezingen 
• Beweegricht- 
 lijnen 
• Gezonde  
 sportomge-  
 ving 

Overzicht Allianties Sportparticipatie

Kernteam
Sportparticipatie

> Bekijk alles >  Bekijk alles >  Bekijk alles >  Bekijk alles >  Bekijk alles >  Bekijk alles >  Bekijk alles

Hoofdpagina



sportpromotie & sportaanbod
Alliantie 1 

Ambitie
We gaan op zoek naar slimme samenwerking en verbinding, waardoor het programma in een 
stroomversnelling komt met als resultaat dat er meer impact wordt gerealiseerd als het gaat om het 
promoten van sport

Doel
Het uitwerken van vijf landelijke activaties die substantieel bijdragen aan de doelstelling om elke 
Nederlander in de gelegenheid te brengen om te sporten. Het realiseren van een goede 
samenwerkingsstructuur met stakeholders waarmee de verbinding en samenwerking op het gebied 
van sportpromotie zo optimaal mogelijk wordt benut. Drie concrete ideeen hoe we de call to action 
kunnen verbeteren en vergroten

Opdrachten
 Welke vorm van samenwerking draagt bij aan de amibitie van de alliantie 

 Welke gezamenlijke activitaties kunnen we nog beter inzetten om de ambitie van de 
 alliantie te verwezenlijken 

 Hoe kunnen we de call to action zo concreet mogelijk maken 

 Op welke manier kunnen we inspelen op de veranderende behoefte om te kunnen sporten   
 en creëren we aanbod dat zo goed mogelijk aansluit op de vraag 

DMers in alliantie

Rolf Martens - KNHB
Danny de Ruiter - NHV
Richard Jacobs - Atletiekunie
Marjanne Steenhuis - KNWU
Willem la Riviere - KNBB 
Ruud Andries - KNVB
Guust Jutte - KNZB
Guus van Berkel - NOC*NSF

Relevante stakeholders 
voor alliantie

•  VSG, alle gemeenten
•  Sportbedrijven
•  Combinatiefunctionarissen en
 buurtsportcoaches
•  Koningspelen
•  Host cities voor sportweek (gemeentes)
•  KVLO
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sportpromotie & sportaanbod
Alliantie 1 

Inspanningen / Themateams

Olympic Moves 
Guus van Berkel

Sportpromotiewinkel
Gerben van Hardeveld

Olympic Festival
Esther Spierdijk

Clubverkiezing van het jaar 
Charlotte Persyn

Sportmatch 
Gerben van Hardeveld

Inspanningen / Themateams

Sportweek in Hostcities
Pascal Schepers

Campagne
Karin Pol

Op uw plaatsen...Start!!
Marieke Gerritsen

Ontwikkeling Sportaanbod
Jill Eekhart

Alliantie 1

Reviewgroepen

Sportpromotie
Guus van Berkel

Competities en evenementen
Sybrecht Lensink



club(kader)ontwikkeling
Alliantie 2 

Alliantie 1

Ambitie
 Leuke, bekwame, trainers-coaches en instructeurs
	 Leuke,	bekwame	scheidsrechters,	officials	en	spelbegeleiders
 Op basis van (lokale) vraag en behoeften clubs faciliteren dat club en clubkader zich kunnen  
 (door)ontwikkelen.
Samen: door, voor en met de gezamenlijke sport en andere stakeholders, op basis van een 
(gemeenschappelijke) visie en uitgangspunten, faciliterende, belangstellende, bekwame bestuurders, 
commissieleden coördinatoren en professionals.

Doel
Nader te bepalen.

Opdrachten
 Iedere club stimuleren om eigen ambitie structureel en aantoonbaar clubkader te ontwikkelen
 Iedere club faciliteren in opleidingsaanbod ter ondersteuning en ontwikkeling van de 
	 trainers-coaches/instructeur,	scheidsrechter,	officials	en	bestuurders
	 Bereiken	van	de	’niet	gekwalificeerde	vrijwillige’	trainer-coach/instructeur,	scheidsrechter/official
 Analyseren en leren (inspelen op verschillende situaties, leren welke rollen er zijn en 
 implementeren van het sturingsmechanisme) hoe de hybride organisaties (vrijwilligers / 
 professionals) optimaal ondersteund kunnen worden in hun ontwikkeling en handvatten hiervoor  
 maken voor sportbonden en gemeenten.
 Het herijken van de KSS om de ontwikkelingen in het sportlandschap rondom de benodigde  
	 kwalificaties	voor	trainers-coaches/instructeurs	goed	te	laten	aansluiten.	Het	resultaat	zal	als		
 input dienen bij de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn in samenwerking met het onderwijs.

DMers in alliantie

Jurre Trouw - KNSB
Karien Meuleman - KNHB
Marc Wolfertz - KNLTB
Marthijn van der Wal - NTTB
Benny van den Broek - JBN
Thomas v.d. Staak - KNVB
Alexander Renders - NGF
Jan Minkhorst - NOC*NSF
Margot Kouwenberg - NOC*NSF

Relevante stakeholders 
voor alliantie

•  Ministerie VWS
• MBO-raad / CIOSNL
• HBO-raad
• Ministerie OC&W
• Rabobank
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club(kader)ontwikkeling
Alliantie 2 

Inspanningen / Themateams

Haalbaarheidsonderzoek en realiseren/
ontsluiten digitale tools
Astrid Cevaal

Herijken KSS , PvB’s, koppeling NLQF, 
Nelly Voogt

Doorlopende Leerlijn: Pilots niveau 3 
en niveau 4 , kwaliteitsborging
-

Implementeren E-learning bij sportbonden 
-

Academie voor Sportkader
Karlijn Westerman

Focus op arbitrage in 6 deelaspecten
Yolande Brada

TOPopleiders in de Sport (TOPS)
Margot Kouwenberg

SportSupport
Kim van der Hammen

Inspanningen / Themateams

Implementatie en doorontwikkeling CKC bij 
gemeenten/clubs
Roel van der Weide

Rabo Clubsupport
Marcel Heutz

Doorontwikkelen service bestuurscoaching
-

Monitoring pilot hybride sportclubs  
Astrid Cevaal

Lokale implementatie code goed sportbestuur 
Peet Mercus

verhogen kwaliteit services
Ruud Hekker

MDT
-

SPN
Sjors Brouwer

Alliantie 1

Reviewgroepen

Verenigingsondersteuners
Jan Minkhorst

Coördinatoren en managers opleidingen
Jan Minkhorst



Sportinfrastructuur
Alliantie 3 

Alliantie 1

Ambitie
Om alle inwoners van Nederland een leven lang te kunnen laten sporten en bewegen hebben we een 
functionele, uitnodigende, veilige en duurzame sportinfrastructuur nodig die voldoet aan de vraag en 
de behoefte van de sporters, in de vorm van:
 sportaccommodaties & sportparken
 sport- en beweegvriendelijke openbare ruimte

Doel
Nader te bepalen.    

Opdrachten
 Uitvoeren optimalisatieplan Kwaliteitszorgsysteem Sportaccommodaties

 Realiseren digitaal handboek Sportinfrastructuur en expertiseplatform Sportinfrastructuur, 
 inclusief businessmodel

 Concretiseren opdrachten sporten in de openbare buitenruimte

 Realiseren duurzame sportvelden

 Realiseren duurzame sportgebouwen

 Positioneren en communiceren, samen met de sportbonden, over het expertiseplatform 
 Sportaccommodaties

DMers in alliantie

Gert-Jan Kraaijeveld - KNKV
Myron ter Haar - NTFU
Roel de Krijger - KWBN
Julliet Franssen - NBB (inactief)
Chantal Mies - KNHB
Mark van Berkum - KNVB
Charlotte van Leerdam - Watersportverbond 
Desmond van Santen - NOB
Leon van Leeuwen - KNLTB
Patrice Assendelft - KNMV
Jan Vlasblom (Gerben van Hardeveld) - NOC*NSF

Relevante stakeholders 
voor alliantie

•  Waterschap
•  Staatbosbeheer
•  VNG/VSG
• Ministerie van VWS / I&W / EZ
• Mulier Instituut
• KCS&B
• NLActief / POS
• BSNC en keuringsinstituten
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Sportinfrastructuur
Alliantie 3 

Inspanningen / Themateams

Kwaliteitzorgsysteem Sportaccommodaties
Wilco Zuiderma

(MTB- Ruiter)routes in openbare ruimte 
Myron ter Haar

Milieuvriendelijk beheer sportaccommoaties
Koen Beelen

Verduurzaming sportclubs
Gerben van Hardeveld

Opzet businessmodel KZS 2.0
Bob Thomassen

Visie verduurzaming sport en innovatie
Gerben van Hardeveld
Roland van de Lockant

Sport en bewegen in de buitenruimte
Bob  Thomassen

Alliantie 1

Reviewgroepen



Inclusieve, veilige en positieve Sportcultuur
Alliantie 4 

Ambitie
Stip op de horizon - 5-10 jr:  Alle sportclubs moeten passen bij iedereen; 
De bestaande sportdeelnamekloof tussen hoge en lage opleidingsniveau en inkomen aantoonbaar is ge-
nivelleerd;		Een	significant	aantal	niet-sporters	is	met	plezier	gaan	sporten;	Het	clubkader	is	kwantitatief	
meer divers geworden en kwalitatief meer inclusief gaan denken en doen. Er is een pedagogische, veilig, 
verantwoord sportklimaat waarbij plezier voor de individuele sporter de 
belangrijkste drijfveer is. 

Doelen
 30 sportbonden en NOC*NSF hebben hun eigen plan van aanpak scherp op het gebied van    
 diversiteit en inclusie en benoemen ook expliciet de uitdagingen die meer tijd en capaciteit kosten;
 Ruim 500 sportclubs zijn ondersteund met het stimuleringsbudget a €850,- ten behoeve van meer   
 inclusie in de sport;
 In samenwerking met 10 partijen van de sportakkoord-alliantie “Sporten en bewegen voor    
 iedereen” is er een drie weken durende campagne gelanceerd over bewustwording op het gebied   
 van inclusief sporten en bewegen
 Minimaal 12 sportbonden hebben aanpassingen doorgevoerd, die bijdragen aan het verhogen van   
 een Positieve Sportcultuur.
 Het opstellen van een algemeen gedragen pedagogische visie op het kind centraal coachen en   
 deze is geïntegreerd in de opleidingen tot trainer / coach van de sportbonden.
 Inzicht in de resultaten in de toegevoegde waarde van spelregelaanpassing en- verwijdering.
 Het opstellen van een basisdocument voor o.a. sportaanbieders waardoor zij inzichtelijk hebben   
 wat ze minimaal zouden moeten/kunnen doen om de ‘basishygiëne’ op orde te hebben.
 Het opzetten van een campagne om bewustwording te creëren t.b.v. een veilige sport (Centrum 
 Veilige Sport)
 Gedragsregels op de club (Code Goed Sportbestuur) worden actief gepromoot.

DMers in alliantie

Piëtte van Hoorn - Sportvisserij Nederland 
(Voorzitter)
Barbara Mura - Badminton Nederland
Irene Dekker - KNVB
Dharma Tjiam - KNSchaakBond
Dos Engelaar - Gehandicapten Sport
Bianca Wieman - KNGU
Emil Buijs - KNCB
Lars Cornelissen - NOC*NSF
Emiel Krijt - NOC*NSF
Sam de Vor - NOC*NSF
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Inclusieve, veilige en positieve Sportcultuur
Alliantie 4 

Opdrachten
 30 sportbonden en NOC*NSF hebben hun eigen plan van aanpak scherp op het gebied van  
 diversiteit en inclusie en benoemen ook expliciet de uitdagingen die meer tijd en capaciteit kosten;
 Ruim 500 sportclubs zijn ondersteund met het stimuleringsbudget a €850,- ten behoeve van meer  
 inclusie in de sport;
 In samenwerking met 10 partijen van de sportakkoord-alliantie “Sporten en bewegen voor 
 iedereen” is er een drie weken durende campagne gelanceerd over bewustwording op het gebied  
 van inclusief sporten en bewegen
 Minimaal 12 sportbonden hebben aanpassingen doorgevoerd, die bijdragen aan het verhogen van  
 een Positieve Sportcultuur.
 Het opstellen van een algemeen gedragen pedagogische visie op het kind centraal coachen en  
 deze is geïntegreerd in de opleidingen tot trainer / coach van de sportbonden.
 Inzicht in de resultaten in de toegevoegde waarde van spelregelaanpassing en- verwijdering.
 Het opstellen van een basisdocument voor o.a. sportaanbieders waardoor zij inzichtelijk hebben  
 wat ze minimaal zouden moeten/kunnen doen om de ‘basishygiëne’ op orde te hebben.
 Het opzetten van een campagne om bewustwording te creëren t.b.v. een veilige sport (Centrum  
 Veilige Sport)
 Gedragsregels op de club (Code Goed Sportbestuur) worden actief gepromoot.

Relevante stakeholders 
voor alliantie

•  VWS
•  KCSB
•  VSG
•  Bas van de Goor Foundation
•  Fonds Gehandicaptensport
•  Jeugdfonds Sport & Cultuur
•  JOGG
•  John Blankenstein Foundation (ook als   
 partner van de Alliantie Gelijkspelen) 
•  LKCA
•  MEENL
•  Ouderenfonds
•  POS
•  Sociaal Werk Nederland
•  Special Olympics
•  Sportkracht12
•  Stichting Life Goals
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Inclusieve, veilige en positieve Sportcultuur
Alliantie 4

Inspanningen / Themateams

Charter D&I, maken PvA
Huibert Brands/Marloes van Daalen

Stimuleringsbudget wegzetten bij clubs
Joep van Lankveld

Beweegprogramma ik neem je mee
Joep van Lankveld

Procesbegeleiding lokale netwerken
Pascal Schepers

Dovensport integreren 
Joris van Impelen

District Spots 
Sam de Vor

Campagne Welkom in de Sport implementeren
Suzanne de Kort

Shuffle Sports pilotten
Remco Nieuwenhuis

Alliantie Gelijkspelen
Sam de Vor

Visie inclusie schrijven 
Sam de Vor

Inspanningen / Themateams

Ontwikkelen 50plussport
Peet Mercus

Campagne om volwassenen rondom de vmbo’ers 
bewust te maken van het belang van sport en bewegen.
Remco Nieuwenhuis

Opstellen van een visie op (jeugd)sport incl. BMO/PV/DV
Lars Cornelissen

Aanvragen Positieve Sportcultuur van sportbonden  
Lars Cornelissen

Aanpassen van huidige spelregels en sportaanbod 
voor meer sportplezier
Lars Cornelissen

Bepalen van een aantal basiseisen/normen om de 
ondergrens te bewaken
Jitse Talsma 

maatschappelijke debat over professionaliseren 
trainer-coach 
Ester Helthuis 

Campagne Sociaal Velige Sport
Miriam Reijnen 

Alliantie 1

Reviewgroepen

Reviewgroep inclusief, positief en veilig
Sam de Vor



Lokale sportnetwerken
Alliantie 5 

Ambitie
Effectieve	structuren,	samenwerkingsverbanden	en	communicatie	creeeren	tussen	lokale,	provinci-
ale en landelijke partners, om meer doelmatig sportclubs en sporters te faciliteren met producten, 
diensten en kennis. Hiermee versterken we de (lokale) sportnetwerken, en verbeteren we de 
efficientie	en	de	kwaliteit	(=	effectiviteit)	van	de	clubondersteuning	in	Nederland.

Doel
Hier komt het doel van de alliantie.

Opdrachten
 Ontwikkelen van een breed gedragen gezamenlijk visie op clubondersteuning

	 Ophalen	van	efficiënte	en	effectieve	modellen	van	clubondersteuning	via	‘pilots’	in	het	land	en		
 hiervan leren voor de doorontwikkeling

 Advies over inzet/bundelen rol van Adviseur lokale sport, regionaal verbinder, regionale 
 procesbegeleider Rabo (kring) in toekomst (2022 e.v.)

 In het kader van het (lokaal) Sportakkoord is er in iedere Nederlandse gemeente namens de 
 gezamenlijke sport (sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) een goed functionerende Adviseur  
 lokale sport actief, die de lokale alliantie adviseert en begeleidt om sportclubs te versterken 
 (via inzet services, verhogen kwaliteit clubondersteuning) en verbinder is naar oa sportbonden.

 Zorgdragen voor vraaggerichte inzet van de Sportakkoord-services uit de sportlijn en inrichten  
 van duidelijk en goedlopend proces voor afname services.

 Het vergroten en versterken van de vertegenwoordiging en medezeggenschap van de sportclubs  
 op lokaal niveau

DMers in alliantie

Patrick Rijnbeek - NLActief
Sjors Brouwer - KNVB
Roy Vink - KNBSB
Herbert Cool - NSkiV
Twan Beckers - NJBB
Peter van Tarel - Nevobo
Arnoud Strijbis - Curling / NHB
Coen van den Bemt - NOC*NSF

Relevante stakeholders 
voor alliantie

•  Sportbonden en NL Actief
• Sportkracht 12 / de Provinciale Sport 
 Organisaties
• VSG
• G5 en gemeenten
• Sportbedrijven en lokale sportservicebureau’s
• VWS
• SPN
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Lokale sportnetwerken
Alliantie 5 

Inspanningen / Themateams

Strategisch proces ondersteuningslandschap
Sjors Brouwer

Doorontwikkeling SPN
Ruud Hekker

Proces Adviseurs Lokale Sport
Roel van der Weide

Back-office Sportlijn services
Maarten van Yperen/Ruud Hekker

Ontwikkelen lokale sportraden
Heleen Moes

Verbinding Rabo - Adlok - regionale verbinder
-

netwerken in beeld/communicatie “Netwerkcommunicatie”
-

Alliantie 1

Reviewgroepen

Sportbonden en Sportakkoord
Dorien van der Burg

Lokale sportraden en sportplatformen
Miranda den Boer



Data & Sport Intelligence
Alliantie 6 

Ambitie
Bij	sportaanbieders,	sportbonden	en	gemeenten	in	Nederland	is	werken	met	data	het	middel	om	efficiënt	en	
onderbouwd sportbeleid te maken. Data is het middel dat wordt ingezet om inzichten te genereren. 
Die inzichten worden enerzijds gebruikt om heel gericht meer mensen, langer, met meer plezier aan het 
sporten en bewegen te houden. Daarbij worden de inzichten ook gebruikt om doorstroom (van sport naar sport) 
te faciliteren. Anderzijds worden de inzichten gebruikt om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen.

Doel
 Doorzetten en uitbreiden huidige dienstverlening rondom KISS, Zo Sport NL, (lokale) 
 Sportdeelname index en verenigingsmonitor
 Behoeftenonderzoek data onder bonden
 Op basis van uitkomsten behoeftenonderzoek – bepalen prioriteiten doorontwikkeling(en) en uitwerken 
 projectplan / (sluitende) business case   

Opdrachten
Ondersteunen van sportaanbieders, sportbonden en gemeenten met inzichten op basis van data. Enerzijds 
om leden/sporters langer te behouden en indien niet meer te behouden, door te laten stromen. Anderzijds om 
potentiële leden/sporters te binden. Hierbij zetten we in op:

 Inzichten, feiten en trends over lidmaatschappen, sportdeelname en sportaanbieders
 Inzichten, feiten en trends over (voorkomen van) uitstroom (sportplezier) en kansen op instroom en potentiële 
 markt. Hierdoor worden de belangrijkste marktkansen en ‘witte vlekken’ tussen sportvraag en aanbod in kaart 
	 gebracht,	specifiek	per	sport,	sportclub	én	/	of	regio	(sporters	per	sportclub,	verzorgingsgebied	per	sportsoort)
 Ondersteuning van het salesproces van sportaanbieders, sportbonden en gemeenten, middels de inzichten 
 verkregen uit A + B. 
 Additioneel aan dit proces – gezamenlijke inkoop van data als sport

DMers in alliantie

Huub Stammes - JBN
Rogier van Veen - Squashbond
Sophie Kustermans - KNHB
Christel de Boer - KNHS
Joost van Mierlo - KNRB
Robert-Jan Schumacher - KNLTB
Rick Koetsier - KNVB
Jorn Knops - NOC*NSF

Relevante stakeholders 
voor alliantie

•  VSG, alle gemeenten
•  Sportbedrijven
•  Combinatiefunctionarissen en
 buurtsportcoaches
•  Koningspelen
•  Host cities voor sportweek (gemeentes)
•  KVLO
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Data & Sport Intelligence
Alliantie 6 

Inspanningen / Themateams

KISS lidmaatschapscijfers
Jeroen Kiepe

Zo Sport NL
Jeroen Kiepe

Landelijke Sportdeelname Index
Jorn Knops

Verenigingsmonitor
Jorn Knops

Behoeftenonderzoek data bonden 
Ron van Ommeren

Inspanningen / Themateams

Alliantie 1

Reviewgroepen

Platform data in de sport
Jorn Knops

Gebruikersgroep Verenigingsmonitor
Jorn Knops



Preventie, vitaliteit en gezonde leefstijl
Alliantie 7 

Ambitie
Benutten van de preventie en curatieve kracht van sport en bewegen, als onmisbaar element van 
een gezonde leefstijl en van een vitaal en gezond Nederland. Via krachtige landelijke en lokale 
samenwerking tussen sport, zorg en andere partners wordt sport en bewegen, in een gezonde 
sportomgeving, uiteindelijk “het nieuwe normaal”, ook  voor mensen met (grote kans op) 
gezondheidsachterstand.

Doel
Hier komt het doel van de alliantie.

Opdrachten
 Sporten en bewegen als het nieuwe normaal” (vitaliteit & preventie 2.0) door duurzaam te 
 bouwen aan blijvende aandacht voor het belang van sporten en bewegen voor een vitaal en  
 weerbaar Nederland. Daarbij inzetten op een sterke landelijke (en regionale en lokale) samen 
	 werkingen	én	richting	geven	aan	initiatieven	als	het	Nationaal	Preventieakkoord,	de	Gezonde		
 Generatie en Bewegen het nieuwe normaal.

 Mensen met gezondheidsachterstand blijvend in beweging brengen via samenwerking tussen  
 sportclubs, eerstelijns zorg en andere partners met goede begeleiding en een passend 
 sportaanbod.

 Verbeteren van de gezonde sportomgeving bij sportclubs en sportevenementen (rookvrij,  
 verantwoord alcoholgebruik en gezonde voeding).

DMers in alliantie

Berit van Dobbenburgh-Meyboom - Bridge
Jochem Schutten - Survivalrun
Jan Lanselink - NIOBB
Marc van de Korput - Beugel
Ricardo Scheffelaar - KNKF
Patrick Stolk - NDartsB
Guido Davio - Nevobo
Peter Barendse - Reddingsbrigade
Mark Nipius - KNVB
Patrick Rijnbeek - NLActief
Lieke Vloet - NOC*NSF
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Alliantie 1



Preventie, vitaliteit en gezonde leefstijl
Alliantie 7

Alliantie 1

Relevante stakeholders 
voor alliantie

•  VWS directie VGP en Sport
• Nationaal Preventieakkoord-partners 
• Initiatiefgroep o.l.v. SER; Tafels 
 Overgewicht, Roken en Alcohol
• VNG
• VSG
• NL Actief
• JOGG (+TEAM:FIT van JOGG)
• Gezondheidsfondsen voor Rookvrij                                                                                                                                         
• Stichting Jeugd & Alcohol
• GGD-GHOR
• Gezonde Generatie (SGF)
• NVD (dietisten)
• KNGF (Fysiotherapeuten)
• Sociaal Werk NL

Inspanningen / Themateams

Programmamanagement (visie, beleid, 
onderzoek, stakeholdermanagement)
Lieke Vloet

Politiek en Verkiezingen
Lieke Vloet

Bewegen het Nieuwe Normaal
Roel Boekel / Lieke Vloet

Gezonde Generatie
Remco Nieuwenhuis / Lieke Vloet

Corona en pandemie - weerbaarheid
Lieke Vloet / Adelien van Kooten

Inspanningen / Themateams

Duurzame aandacht voor Preventie/Vitaliteit 2.0 en de rol 
van sport daarbinnen
Lieke Vloet / Ester Helthuis

Samenhang met VMBO en Inclusie
-

Visie & beleidontwikkeling
Lieke Vloet

Beweegrichtlijnen
Lieke Vloet

Good practices
Lieke Vloet


