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en sportdebatten richting GR2022, de collegevorming 
en de beleidsperiode daarna.
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Dit document is bedoeld voor leden van een lokaal 
sportcampagneteam, vrijwilligers, bestuurders of 
ondernemers. In de sport is een uitdaging om de belan-
gen van de lokale sportclub(s) onder de aandacht te 
brengen bij de politiek in jouw gemeente. Dit kan op 
verschillende manieren, bijvoorbeeld door het orga-
niseren van een debat specifiek voor sport of samen 
met andere sectoren, een werkbezoek of een afspraak. 
Daarnaast is het belangrijk om ook na de gemeente-
raadsverkiezingen sport op de lokale politieke agenda 
te houden.

In dit document zijn negen inhoudelijke thema’s onder-
gebracht in drie domeinen om een toegesneden argu-
mentatie te ontwikkelen. Deze thema’s komen overeen 
met de hoofdstukken in het magazine ‘Met Sport en 
Bewegen naar een energieke en gezonde gemeente’. Dit 
magazine is juni 2021 naar lokale politici gestuurd als 
input voor hun verkiezingsprogramma’s.

Het document helpt sportcampagneteams bij de voor-
bereiding op gesprekken, debatten en werkbezoeken 
met (toekomstige) gemeenteraadsleden. Met de infor-
matie ben je in staat om een toegesneden argumentatie 
te ontwikkelen. 

Investeren in een gezonde en energieke 
gemeente draagt bij aan: 

Het Sociaal Domein  
Thema 1: Vitale sport- en beweegsector
Thema 2: Sportieve gezonde generatie 
Thema 3: Inclusief sporten en bewegen 
Thema 4: Vitaliteit en gezonde leefstijl

Het Ruimtelijk Domein
Thema 5: Duurzame sportaccommodaties
Thema 6: Beweegvriendelijke leefomgeving 

Het Economisch Domein 
Thema 7: Inspirerende evenementen 
Thema 8: Sterke teamcompetities 
Thema 9: Talent-ontwikkeling 

Waar mogelijk zijn bij elk thema de volgende onderde-
len opgenomen:

1. Stelling: Oproep of bewering over de toegevoegde 
waarde van sport om te gebruiken in een gesprek, 
debat of tijdens het werkbezoek. 

2. Achtergrondinformatie: Ter onderbouwing van je 
stelling.

3. Feiten en cijfers: Op basis van landelijke gegevens 
over het dossier.

4. Concrete suggesties voor vervolgstappen voor 
gemeenteraadsleden. 

5. Link met andere relevante thema’s uit deze toolkit:Om 
de impact van je gesprekken met de politiek te ver-
sterken, kun je initiatieven uit verschillende thema’s 
aan elkaar koppelen. 

6. Aanknopingspunten met overige gemeentelijke 
beleidsgebieden: Om het gesprek optimaal onder de 
aandacht te brengen, kun je overwegen om aan te 
haken bij bestaand gemeentelijk beleid. 

Coronamaatregelen 
Houd bij de organisatie van een sportdebat rekening 
met de huidige coronamaatregelen. Deze zijn de te 
vinden op de website van de Rijksoverheid. Het kan 
noodzakelijk zijn om een sportdebat hybride of volledig 
online te organiseren. Hybride wil zeggen: deels fysiek 
en deels online via een digitale tool zoals Microsoft 
Teams of een livestream. Het advies is dan om het 
debat zelf fysiek te organiseren en het publiek via een 
tool of stream mee te laten kijken.

https://nocnsf.nl/media/4385/sportcampagne-brochure-gr2022.pdf
https://nocnsf.nl/media/4385/sportcampagne-brochure-gr2022.pdf
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Het Sociaal domein
Thema 1: Vitale sport- en beweegsector

Zet in op een vitale sport- en beweegsector 
waar mensen zich met plezier inzetten voor 
sport en bewegen

Mogelijke stellingen te gebruiken als ‘binnenkomer’
1. Een sportclub moet naast het aanbieden van sport 

een maatschappelijke impact hebben in de omgeving.
2. Het sociale (sport)netwerk van de burger draagt 

in grote mate bij aan de eigen kracht van diezelfde 
burger. 

3.  Door toenemende maatschappelijke eisen aan sport-
clubs zijn minder vrijwilligers bereid zich in te zetten 
voor de vereniging. 

4. De toenemende maatschappelijke rol van de vereni-
ging betekent dat er extra middelen moeten worden 
vrijgemaakt om deze rol te kunnen vervullen.

Introductie van het Thema 
Sportclubs vervullen een cruciale rol in steden en 
dorpen. De sportclub is een plek voor ontmoeting, het 
werken aan een gezamenlijk doel, het verhogen van de 
saamhorigheid en het creëren een aantrekkelijk sport- 
en beweegaanbod. 

Toch ervaren veel sportclubs dat het lastig is deze 
cruciale rol te blijven vervullen. De vragen die op de 
sportclub afkomen vereisen steeds meer professionele 
kennis bij de ondernemende is vaak de nodige kennis 
bij de professionals aanwezig, bij de verenigingen is dit 
meestal niet het geval. Wij roepen de gemeente op het 
netwerk van verenigingen en ondernemende sportaan-
bieders te versterken en door de inzet van professionals 
de kracht van verenigingen en het plezier van de vrij-
willigers voor sport en bewegen vergroten. Zo kunnen 
mensen zich met plezier blijven inzetten voor sport en 
bewegen. 

Wat kan de gemeente doen? 
Als gemeente kunt u sportclubs helpen vitaler te worden. 
De kruisbestuiving tussen verenigingen en ondernemers 
is hierbij van groot belang. Door verenigingen met ver-
schillende soorten professionele begeleiding te onder-
steunen helpt u sportverenigingen zich te ontwikkelen. 
Zo kunnen professionals, verenigingsondersteuners, 
clubkader- en buurtsportcoaches de sportverenigingen 
en de vrijwilligers in hun kracht te zetten.  Daarmee kun-
nen ze helpen met het verduurzamen van de accommo-
datie en verbindingen leggen naar zog, welzijn, onderwijs 
en andere maatschappelijke organisaties. 

Concrete suggesties voor gemeenteraadsleden
• Versterk het sportnetwerk van sportverenigingen en 

ondernemende sportaanbieders. 
• Bied professionele begeleiding bij het ontwikkelen 

van een gezamenlijke visie voor de sportclub.
• Bied professionele begeleiding voor het ontwikkelen 

van passend vrijwilligersbeleid, inclusief opleiding en 
ontwikkeling.

• Bied professionele projectmatige begeleiding bij het 
uitvoeren van nieuwe initiatieven. 

• Zorg voor een verbinding met zorg, welzijn, onderwijs 
en andere maatschappelijke organisaties door de 
inzet van een buurtsportcoach. 

Feiten en cijfers
• 23.486 sportverenigingen in Nederland
• 11.958 ondernemende sportaanbieders in Nederland 
• 1.5 miljoen vrijwilligers actief in de sport
• 9 is de beoordeling van de inzet van de clubkader-

coach door bestuurders.

Link met andere relevante thema’s 
• Sportieve en gezonde generatie 
• Vitaliteit en gezonde levensstijl
• Duurzame sportaccommodaties
• Sterke teamcompetities 

Aanknopingspunten overige gemeentelijk beleidsterrei-
nen:
• Sportbeleid
• Gezondheidsbeleid
• Buurtsportcoaches 
• Vrijwilligersbeleid/Participatiewet 
• Onderwijs 
• Zorg
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Thema 2: Sportieve gezonde generatie

Zet in op een jeugd die met plezier kan 
sporten bewegen

Mogelijke stellingen te gebruiken als ‘binnenkomer’
1. Sporten en bewegen levert een positieve bijdrage aan 

de ontwikkeling van kinderen in alle leeftijden. 
2. Een toegankelijke en veilige leeromgeving nodigt 

jongeren uit zich aan te sluiten bij een sportclub. 
3. De thuissituatie en de plek waar je opgroeit mogen 

geen invloed hebben op de kansen die kinderen 
krijgen om te kunnen sporten en bewegen. 

Introductie van het Thema
Voor de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling 
van kinderen is sporten en bewegen van groot belang. 
Kinderen die nu met plezier sporten, blijven vaak ook 
op latere leeftijd sporten en houden zo een gezonde 
levensstijl. 

Toch blijkt dat het onvoldoende lukt om de jeugd in 
beweging te houden. Kinderen worden minder geprik-
keld om te spelen en bewegen, motorische vaardig-
heden nemen af, oudere kinderen stoppen rond de 
pubertijd bij hun sportclub en het sportplezier staat 
door andere verleidingen onder druk. Bovendien ont-
breekt het sommige gezinnen aan financiële middelen 
om hun kinderen te laten bewegen of aan andere acti-
viteiten zoals scouting, muziek-, of toneelles deel te 
nemen. Door in te zetten op de kracht van jeugdsport 
en in samenwerking met scouting, sociaal werk en de 
cultuursector, wordt een goede basis gelegd voor een 
sportieve gezonde generatie en kan ieder kind zijn/haar 
eigen ambities en talenten ontdekken. 

Wat kan de gemeente doen?
Als gemeente kunt u sporten en bewegen voor de jeugd 
toegankelijk en plezierig maken. Om sportplezier te 
garanderen, om de positieve waarden van jeugdsport 
te realiseren en het ongewenst gedrag in de jeugdsport 
tegen te gaan is het van belang om een toegankelijke, 
veilige en optimale leeromgeving te creëren. Zo geeft 
u jongeren bovendien de mogelijkheid om hun eigen 
sport- en beweegambities te halen. 

Concrete suggesties voor gemeenteraadsleden
• Faciliteer samenwerking tussen kinderdagverblijven, 

scholen en de sport- en beweegsector voor een 
afgestemd sport- en beweegaanbod voor de jeugd, 
bijvoorbeeld het gezamenlijk inzetten van accommo-
daties en trainers. 

• Creëer bewustwording bij ouders en verzorgers over 
het belang van sport en bewegen door middel van 
informatie via consultatiebureaus, kinderdagverblij-
ven, scholen, buurtsportcoaches en sportaanbieders. 

• Ondersteun sportclubs met nieuw sportaanbod voor 
de jeugd, zowel bij sportverenigingen als bij onderne-
mende sportaanbieders. 

• Maak cursusaanbod beschikbaar voor trainen en 
coaches die zich willen scholen op het gebied van 
jeugdsport. 

• Stimuleer en ondersteun sportclubs met het creëren 
van een veilig en positief sportklimaat door te 
helpen met een vertrouwenspersoon, de VOG voor 
medewerkers en vrijwilligers en het opstellen van 
preventief beleid. 

• Maak sporten en bewegen toegankelijk voor kinderen 
uit een kansarme omgeving. Zoek hiervoor samen-
werking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

Feiten en cijfers
• 40% van de kinderen van 4 tot 12 voldoet niet aan de 

beweegnorm. 
• 59% van de kinderen van 12 tot 18 voldoet niet aan 

de beweegnorm. 
• 42.348 sportverenigingen hebben afgelopen jaar een 

Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd. 
• 59.352 kinderen kregen door het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur de kans om te sporten. 

Link met andere relevante thema’s
• Vitale sport- en beweegsector
• Vitaliteit en gezonde leefstijl 
• Beweegvriendelijke leefomgeving 
• Inspirerende evenementen 
• Talentontwikkeling

Aanknopingspunten gemeentelijk beleid
• Sportbeleid 
• Drank- en Horecawet 
• (Jeugd-) Gezondheidszorg 
• Onderwijs
• Jeugdfonds sport en cultuur 
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Thema 3: Inclusief sporten en bewegen

Zet in op sporten en bewegen voor iedereen

Mogelijke stellingen te gebruiken als ‘binnenkomer’
1. Iedereen moet kunnen sporten en bewegen ongeacht 

leeftijd, achtergrond, inkomen, geslacht, fysieke en/
of mentale gesteldheid. 

2. Een inclusieve sportclub inspireert tot een inclusieve 
leef- en woonomgeving. 

3. Het delen van een passie draagt bij aan de saamho-
righeid en inclusie in de gemeente. 

Introductie van het dossier 
Oud of jong, homo of hetero, ziek of gezond, arm of 
rijk, man of vrouw, met of zonder migratieachtergrond, 
met of zonder beperking. Voor iedereen moet er een 
plek zijn om te kunnen sporten en bewegen. 

Toch is dit niet vanzelfsprekend en zien we dat de 
tweedeling in de samenleving groter wordt. Met sport 
en bewegen kunnen we deze tweedeling tegengaan en 
mensen dichter bij elkaar brengen. Iedereen moet zich 
immers vrij voelen om te kunnen sporten en bewegen. 
Kortom, sporten en bewegen voor iedereen! 

Wat kan de gemeente doen?
Als gemeente kunt u de drempel om te gaan sporten en 
bewegen wegnemen en zo een inclusiever sportaanbod 
creëren. Door inwoners te helpen met het vinden van 
de juiste sportplek, door sportclubs te helpen met het 
anders organiseren van hun sport en door financiële 
drempels bij inwoners weg te nemen wordt sporten en 
bewegen toegankelijk. Daarnaast kunt u als gemeente 
de samenwerking tussen zorg, welzijn, onderwijs en 
maatschappelijke organisaties faciliteren. Ook de open-
bare ruimte kan inclusiever door het verhogen van de 
toegankelijkheid. 

Concrete suggesties voor gemeenteraadsleden
• Maak het sportaanbod voor specifieke doelgroepen 

goed vindbaar en passend bij vraag en aanbod in de 
regio. 

• Stimuleer de samenwerking tussen zorg, welzijn, 
onderwijs, maatschappelijke organisaties en sport-
aanbieders zodat inwoners makkelijk kunnen worden 
doorverwezen en ene warme introductie naar een 
sportaanbieder ervaren. 

• Ondersteun inwoners die vanwege een belemmering 
niet kunnen sporten. Denk hierbij aan sociale, 
praktische en financiële toegankelijkheid, maar ok de 
vindbaarheid en het gebruiksgemak van regelingen. 

• Ondersteun sportclubs met de implementatie van 
vraaggericht sportaanbod. 

Feiten en cijfers
• 73% van de hoogopgeleide Nederlanders sport 

wekelijks.
• 54% van de laagopgeleide Nederlander sport weke-

lijks. 
• 42% van de Nederlanders de niet sporten zouden dit 

wel graag willen. 
• 60% van de Nederlanders met een lichamelijke 

beperking zijn in tijden van Corona minder gaan 
sporten en bewegen. 

Link met andere relevante thema’s
• Vitale sport- en beweegsector 
• Vitaliteit en gezonde leefstijl 
• Duurzame sportaccommodaties 
• Beweegvriendelijke leefomgeving
• Talentontwikkeling 

Aanknopingspunten bij overig gemeentelijk beleid
• Sportbeleid
• Onderwijs
• Participatiewet 
• Ruimtelijke ordening 
• Asielbeleid en integratie
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Thema 4: Vitaliteit en gezonde leefstijl

Zet in op vitaliteit en een gezonde leefstijl 
door sporten en bewegen
 
Mogelijke stellingen te gebruiken als ‘binnenkomer’
1. Samenwerking tussen zorgprofessionals en sport-

clubs zorgt voor een hogere sportdeelname in de 
omgeving. 

2. Met sport en bewegen voorkom je hoge(re) uitgaven 
in de gezondheidszorg. 

3. De gemeente moet het voortouw nemen en sportclub 
en zorgprofessionals bij elkaar brengen en ondersteu-
nen. 

Introductie van het Thema 
Sporten en bewegen helpt om mensen gezond te hou-
den en vitaler te worden. Voor veel ziektes is aange-
toond dat bewegen en sporten niet alleen bijdraagt aan 
het voorkomen ervan, maar ook aan het herstel of het 
tegengaan van achteruitgang. 
Toch zou er met deze preventieve en curatieve kracht 
van sport en bewegen nog veel meer gedaan moeten 
worden. De harde werkelijkheid van Covid-19 heeft 
geleerd hoe belangrijk het is dat we veerkrachtig en 
vitaal te zijn.  Alle reden dus om met sport en bewegen 
meer in te zetten op preventie door een gezonde en 
vitale leefstijl. 

Wat kan de gemeente doen?
Als gemeente kunt u de gezonde en vitale levensstijl 
dicht bij de mensen brengen: in de wijk, op school 
en in de sport zelf. Help sportclubs met passend 
sportaanbod voor mensen die meer willen bewegen. 
Verbeter de samenwerking tussen zorgprofessionals 
en het sportaanbod en ondersteun inwoners die een 
financiële drempel ervaren om te beginnen aan sporten 
en bewegen. Verder kunt u bijdragen aan een gezonde 
sportomgeving zonder roken, met een verantwoord 
alcoholgebruik en gezonde voeding. 

Concrete suggesties voor gemeenteraadsleden
Breng mensen met een kwetsbare gezondheid in bewe-
ging door lokale samenwerking op te zetten tussen de 
sport- en beweegsector en eerstelijns zorg/welzijn en 
sociaal werk. 
Stimuleer sportclubs om passend en laagdrempelig 
sportaanbod te ontwikkelen en te implementeren voor 
mensen met een gezondheidsachterstand. 
Stimulteer de inzet van lokale professionals die de 
warme introductie verzorgen vanuit zorg en welzijn naar 
de sportclubs en andere beweegaanbieders.
Vergroot de financieringsmogelijkheden voor sport en 
bewegen voor mensen die qua gezondheid en financiële 
situatie kwetsbaar zijn. 
Stimuleer en help sportclubs en sportevenementen om 
een gezonde sportomgeving te bieden. 
Gebruik de mogelijkheden van lokale preventieakkoor-
den en/of sportakkoorden en benut de hiervoor lande-
lijk ontwikkelde richtlijn en instrumenten. 

Feiten en cijfers
• 50% van de Nederlanders heeft matig of ernstig 

overgewicht. 
• 51% van de Nederlanders voldoet niet aan de 

beweegrichtlijn van 2.5 uur matig intensief bewegen. 
• 2.,5 uur matig intensief bewegen verlaagt het risico 

op chronische ziekte als diabetes en hart- en vaatzie-
ken en depressieve symptomen. 

• 76% van de bestuurders met een eigen sportaccom-
modatie vindt dat hun sportvereniging rookvrij moet 
zijn. 

Link met andere relevante thema’s
• Vitale sport- en beweegsector 
• Sportieve en gezonde generatie
• Beweegvriendelijke leefomgeving 

Aanknopingspunten bij overig gemeentelijk beleid
• Sportbeleid
• Gezondheids- en welzijnsbeleid 
• Zorg 
• Buurtsportcoaches 
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Het Ruimtelijk Domein 
Thema 5: Duurzame sportaccommodaties

Zet in op moderne en duurzame 
sportaccommodaties 

Mogelijke stellingen te gebruiken als ‘binnenkomer’
1. Kwalitatief hoogstaande sportaccommodaties zorgen 

ervoor dat meer mensen vaker gaan sporten en 
bewegen en minder snel afhaken

2. Een duurzame sportclub inspireert de bewoners van 
de wijk ook te gaan verduurzamen.

3. Financiële compensatie en begeleiding vanuit de 
gemeente trekt sportclubs over de streep om de 
sportaccommodatie te verduurzamen. 

Introductie van het Thema
De moderne sportaccommodatie moet een aantrekke-
lijke, gezonde en veilige plek zijn om samen te sporten. 
Door verduurzaming kan de energierekening omlaag 
en inspireert de sportaccommodatie inwoners in de 
gemeente om hun eigen woning te verduurzamen. 

Toch zijn nog veel sportaccommodaties verouderd. 
Energierekening zijn nog erg hoog, het beheer van de 
accommodatie is niet altijd duurzaam ingericht en de 
accommodatie is vaak niet voor iedereen toegankelijk. 
Bovendien worden sportaccommodaties waarvan de 
gemeente geen eigenaar is, vaak nog vergeten als 
mogelijkheid voor verduurzaming. Door sportclubs te 
ondersteunen in verduurzaming genieten inwoners van 
een modernere sportaccommodatie terwijl tegelijker-
tijd bij wordt gedragen aan de verduurzaming van de 
gemeente. 

Wat kan de gemeente doen? 
Als gemeente kunt u de modernisering en verduurza-
ming van sportaccommodaties versnellen. Het is van 
belang goed zicht te hebben op welke sportaccommo-
daties kunnen worden verduurzaamd, dit te koppelen 
aan een verduurzamingsstrategie en sportclubs vervol-
gens professioneel te begeleiden in de verduurzaming. 
De gemeente kan hier een faciliterende rol bij innemen 
en zo de verduurzaming versnellen. 

Concrete suggesties voor gemeenteraadsleden
• Maak een verduurzaming- en moderniseringsscan 

(Sport NL Groen) voor alle sportaccommodaties in de 
gemeente. 

• Geef de verduurzaming van sportaccommodaties een 
prominente rol in de regionale energiestrategie. 

• Maak professionele begeleiding voor sportaanbieders 
met duurzaamheidsambities voor gebouwen beschik-
baar. 

• Maak professionele begeleiding voor duurzaam 
terreinbeheer beschikbaar. 

• Zorg voor samenwerking tussen bouwers, beheerders 
en gebruikers voor het ideale verduurzamingsplan. 

• Inventariseer financieringsmogelijkheden voor spor-
taccommodaties en zorg voor eventuele additionele 
financiering. 

Feiten en cijfers
• 21.5 sportaccommodaties per 10.000 Nederlanders. 
• 65% van de accommodaties zijn gemeentelijk eigen-

dom. 
• 1.372 kton C02 uitstoot per jaar. 
• 111.4 miljoen m2 aan sportterrein dat wordt onder-

houden. 

Link met andere relevante thema’s
• Vitale sport- en beweegsector 
• Inclusief sporten en bewegen 
• Vitaliteit en gezonde leefstijl
• Inspirerende evenementen
• Talentontwikkeling 

Aanknopingspunten overig gemeentelijk beleid
• Sportbeleid 
• Accommodatiebeleid
• Duurzaamheidsbeleid 
• Ruimtelijke ordening 
• Gezondheidsbeleid
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Thema 6: Beweegvriendelijke leefomgeving

Zet in op een omgeving die uitnodigt om te 
sporten en bewegen

Mogelijke stellingen te gebruiken als ‘binnenkomer’
1. Sporten en bewegen beperkt zich niet tot de muren 

van de sportaccommodatie.
2. In een geschikte openbare ruimte gebeurt sporten en 

bewegen (bijna) vanzelf.
3. Een beweegvriendelijke inrichting van de openbare 

ruimte zorgt voor meer fiets- en wandelverkeer 
minder autoverkeer. 

Introductie van het Thema
Sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt 
steeds populairder. Steeds meer mensen trekken er op 
uit. Daarnaast is lopen of fietsen, voor het woon-werk-
verkeer of het doen van een boodschap, een goed 
alternatief voor de auto. 

Toch is de omgeving lang niet overal beweegvriende-
lijk. Recreatieve en sportieve routes zijn vaak te druk. 
Het open water is op veel plekken niet geschikt om te 
zwemmen en wijken e dorpen zijn vaak zo ingericht 
dat de auto als aantrekkelijk alternatief wordt gezien. 
Daarnaast staat de sportruimte in stedelijk gebied vaak 
onder druk door de woningbouwopgave. Door bij het 
ontwerpen van wijken en dorpen rekening te houden 
met een beweegvriendelijke inrichting van de ruimte, 
kunnen mensen verleid worden om meer te bewegen. 

Wat kan de gemeente doen? 
Als gemeente kunt u een beweegvriendelijke leefom-
geving voor de inwoners creëren. Maak de openbare 
ruimte toegankelijker en beweegvriendelijker. Leg 
wegen aan met voldoende ruimte om veilig te kunnen 
fietsen en wandelen. Daarnaast kun u nog denken 
aan aantrekkelijke recreatieve en sportieve routes in 
het buitengebied. Betrek tot slot de inwoners van uw 
omgeving. Deze hebben vaak tal van ideeën, gebruik 
deze kennis dan ook bij het vormgeven van de omge-
vingsvisie.  

Concrete suggesties voor gemeenteraadsleden
• Neem de beweegvriendelijke leefomgeving mee in de 

vormgeving van de omgevingsvisie 
• Maak voorzieningen in de buurt die spelen en bewe-

gen stimuleren 
• Houd in het ontwerp van de infrastructuur rekening 

met voldoende ruimte voor lopen en fietsen. 
• Zorg voor goede verbindingen tussen gebouwede 

omgeving en groene omgeving.
• Creëer in samenwerking met omliggende gemeente 

een aantrekkelijk buitengebied voor sport en recreatie 
• Breng in kaart waar inwoners in open water zwem-

men en tref maatregelen zodat dit vellig kan. 
• Behoud en creëer bij woningbouw voldoende ruimte 

voor sport en bewegen. 
• Gebruik de ideeën van inwoners en gebruikers om de 

leefomgeving beweegvriendelijker te maken. 

Feiten en cijfers
• 37% van de Nederlanders sport en beweegt bij voor-

keur in de openbare ruimte.
• 52.000 km aan wandel-, fiets- en ruiterpaden in 

Nederland. 
• 700 officiële zwemwaterlocaties in Nederland. 
• 36.000 hectare recreatiegebied in Nederland. 

Link met andere relevante thema’s:
• Vitale sport- en beweegsector 
• Inclusief sporten en bewegen 
• Vitaliteit en gezonde leefstijl 

Aanknopingspunten met overig gemeentelijk beleid
• Sportbeleid
• Ruimtelijke ordening 
• Gezondheidsbeleid 
• Woningbouw
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Het Economisch Domein 
Thema 7: Inspirerende evenementen

Zet in op sportevenementen die inwoners, 
toeschouwers en deelnemer inspireren

Mogelijke stellingen te gebruiken als ‘binnenkomer’
1. Het samen beleven van sport is een katalysator voor 

economische groei en sociale integratie.
2. Grote sportevenementen zijn een uithangbord voor 

de gemeente. Citymarketing pur sang! 
3. De gemeente moet een nadrukkelijkere rol innemen 

bij de ondersteuning van grote sportevenementen. 

Introductie van het Thema
Sportevenementen zijn van grote waarde voor het eco-
nomisch en maatschappelijk profiel van de gemeente. 
Sportevenement stimuleren de lokale en regionale eco-
nomie door de liefhebbers die er op af komen en sport 
met elkaar beleven. Bovendien verbindt een sporte-
venement de inwoners die als vrijwilliger een bijdrage 
leveren en laat het inwoners op een laagdrempelige 
manier kennis maken met sport en bewegen. Toch 
staat de organisatie van sportevenementen onder druk. 
Regelgeving en het contact met de gemeente wordt als 
te complex ervaren. Hierdoor is het voor organisatoren 
financieel niet meer rendabel om een evenement te 
organiseren. Door als gemeente actief in te zetten op 
het faciliteren van sportevenementen wordt dit weer 
aantrekkelijker en versterkt u de lokale economie. 

Wat kan de gemeente doen?
Als gemeente kunt u de organisatie van sportevene-
menten weer aantrekkelijk maken. Ga met organistoren 
in gesprek over de evenementen en laat deze meeden-
ken, zo ontstaat een nieuwe dynamiek. Werk samen 
met organisatoren in het hele vergunningstraject en 
stem de eisen af op het soort evenement. Bovendien 
kunt u door een kleine financiële bijdrage aantrekkelijke 
maar mindere rendabele evenementen mogelijk maken 
in uw gemeente. 

Concrete suggesties voor gemeenteraadsleden
• Maak in samenspraak met organisatoren een beleids-

visie op evenementen. 
• Faciliteer vergunningsverlening door mee te denken 

met de aanvrager. 
• Maak eisen en verplichtingen proportioneel aan het 

soort evenement. 
• Stel stimulering-subsidies en sluitpost-subsidies voor 

evenementen beschikbaar. 

Feiten en cijfers
• 600 jaarlijkse sportevenementen met meer dan 5000 

bezoekers. 
• 20% van de Nederlanders bezoekt maandelijks een 

sportwedstrijd- of evenement. 
• 90% van de bezoekers geven aan trots te zijn op de 

Nederlandse topsporters bij de sportevenementen.
• 77 miljoen bezoekers die samen 1 miljard euro per 

jaar uitgaven aan sportevenementen. 

Link met andere relevante thema’s:
• Duurzame sportaccommodaties 
• Sterke teamcompetities 

Aanknopingspunten gemeentelijk beleid
• Sportbeleid
• Citymarketing 
• Evenementenbeleid 
• Regionale en gemeentelijke samenwerkingen 
• Recreatie en toerisme 
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Thema 8: Sterke teamcompetities

Zet in op aantrekkelijke en sterke 
teamsportcompetities  

Mogelijke stellingen te gebruiken als ‘binnenkomer’
1. De competities in Nederland zijn van lager niveau dan 

de competities in de rest van Europa. 
2. Sterkere competities creëren een aantrekkelijk inves-

teringsklimaat door middel van sport. 
3. Samenwerking tussen gemeentes in de regio is 

belangrijk voor de ontwikkeling van sportcompetities. 

Introductie van het Thema 
Een sportclub met wedstrijden in sterke competities 
biedt vele voordelen voor zowel de gemeente als de 
regio. De sportclub en de spelers vormen een rolmodel 
voor de jeugd en versterken het gevoel van verbinding 
en trots bij de inwoners. Bovendien zorgen sterke 
competities voor meer bezoekers, media-aandacht en 
binding met lokale ondernemers. 
Ondanks onze goede sportinfrastructuur zien we dat 
veel succesvolle sporters om zowel sportieve als finan-
ciële redenen hun toevlucht zoeken naar buitenlandse 
competities. Door in te zetten op het verhogen van de 
kwaliteit van sportclubs en sterke competities creëren 
we een aantrekkelijk investeringsklimaat door middel 
van sport.  

Wat kan de gemeente doen?
Als gemeente kunt u uw lokale sportclubs ondersteunen 
in de kwaliteitsverhoging die voor een sterke sportcom-
petitie nodig is. Onderzoek welke sportverenigingen 
de potentie hebben om deel te nemen aan een sterke 
competitie. Door in overleg te treden met de sportbon-
den, kan er in samenwerking met andere gemeenten 
een schaalsprong in de competities worden gemaakt. 
Samen kan dan worden ingezet op deskundigheidsbe-
vordering, het versterken van competities en het zicht-
baar maken van de sport in de regio. 

Concrete suggesties voor gemeenteraadsleden
• Werk samen met bonden om sportclubs en sterke 

competities te identificeren in uw gemeente. 
• Bevorder de deskundigheid bij verenigingen en 

draag zo in samenwerking met andere sportclubs en 
gemeenten bij aan een sterke nationale competitie.

• Stimuleer in samenwerking met hogescholen en 
universiteiten innovatie en kennisontwikkeling. 

• Help sportclubs hun zichtbaarheid te verbeteren 
door middel van evenementen en de inzet van social 
media. 

Feiten en cijfers
• 38% van de topsporters zet het niveau van Neder-

landse competities als laag of zeer laag. 
• 17% van de talenten ziet het niveau van Nederlandse 

competities als laag of zeer laag. 
• 42% van de coaches ziet het niveau van Nederlandse 

competities als laag of zeer laag. 
• 31% van de technisch directeuren ziet het niveau van 

Nederlandse competities als laag of zeer laag. 

Link met andere relevante thema’s 
• Sportieve en gezonde generatie
• Inspirerende evenementen
• Talentontwikkeling 

Aanknopingspunten met overig gemeentelijk beleid
• Sportbeleid
• Citymarketing 
• Subsidiebeleid 
• Accommodatiebeleid
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Thema 9: Talentontwikkeling

Zet in op een verantwoorde (excel)lerende 
omgeving voor talentvolle sporters 

Mogelijke stellingen te gebruiken als ‘binnenkomer’
1. Herkennen en ontwikkelen van (top)sporttalent door 

de gemeente: nog lang geen Siamese tweeling. 
2. Financiële kwetsbaarheid van jonge sporters houdt 

hen tegen hun topsportdroom waar te maken. 
3. Er is een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd 

als het gaat om het inzetten van competente en 
bekwame trainers/coaches. 

 
Introductie van het Thema 
Elke talentvolle sporter verdient de kans om door te 
groeien naar de top.  Dit doet recht aan de inzet van 
de sporter en maakt de inwoners van de regio trots. De 
juiste begeleiding het opleiden op een verantwoorde 
manier is hiervoor van groot belang. Van de lokale ver-
eniging tot aan een van de vijf TeamNL centra. 

Toch zit de reis naar de top voor veel talentvolle jonge 
sporters vol met vele uitdagingen die overwonnen moeten 
worden. Een aantal van deze uitdagingen valt helaas 
buiten de invloedsfeer van de sporter zelf. Denk hierbij 
aan de hoge kosten, de beperkte beschikbaarheid van 
de juiste trainers/coaches en de beschikbaarheid van 
de juiste sportaccommodaties. Door een verantwoorde 
(excel)lerende omgeving met goede begeleiding en accom-
modaties te faciliteren helpt u als gemeente talentvolle 
sporters in hun reis naar het mondiale podium. 

Wat kan de gemeente doen? 
Als gemeente kunt u bijdragen aan een verantwoorde 
(excel)lerende omgeving voor talenvolle sporters in de 
regio. Dit kan door in regionaal verband te investeren in de 
sportaccommodaties of door clubs te ondersteunen bij de 
inzet van competente en bekwame trainers/coaches. Tot 
slot kunt u talentvolle sporters helpen om minder financi-
eel kwetsbaar te worden in hun reis naar de top. 

Concrete suggesties voor gemeenteraadsleden 
• Stel in samenspraak met gemeenten in de regio vast 

hoe accommodaties beschikbaar kunnen komen voor 
opleidingsprogramma’s van sportbonden. 

• Ondersteun sportclubs door de inzet van competente 
en bekwame trainers en coaches die talentvolle 
sporters kunnen begeleiden. 

• Ondersteun sportclubs met het creëren van een 
verantwoorde (excel)lerende omgeving door te helpen 
met een vertrouwenspersoon, VOG voor vrijwilligers 
en het opstellen van preventief beleid. 

• Ondersteun talentvolle sporters met een beurs die 
hun helpt in hun reis naar topsport. 

Feiten en cijfers
• 5672 jonge sporters hebben een talentstatus. 
• 690 talentvolle sporters volgens een voltijdsoplei-

dingsprogramma richting de Olympische en Paralym-
pische spelen van 2028. 

• 47 opleidingsprogramma’s die opleiden richten de 
Olympische en Paralympische spelen van 2028. 

• 5 TeamNL centra verspreid over Nederland. 

Link met andere thema’s 
• Sportieve en gezonde generatie 
• Inclusief sporten en bewegen 
• Duurzame sportaccommodaties 
• Sterke teamcompetities 

Aanknopingspunten met overig gemeentelijk beleid
• (Top)sportbeleid
• Accommodatiebeleid 
• Jeugdbeleid 
• Subsidiebeleid 
• Citymarketing 

De Sportcampagne 2022 wordt georganiseerd door het Sportcampagneteam NL, een samenwerking van Sport-
kracht12, NOC*NSF, sportbonden, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Vereniging Sport en Gemeenten en 
met medewerking van Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut
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