
Nationaal Sportakkoord



Beoogde resultaten Sportakkoord

• Meer mensen sporten & bewegen met plezier
• Impuls lokaal sportbeleid
• Duurzame versterking van de sport
• Beleidsoverstijgend denken
• Hogere organisatiegraad lokale sport
• Samenwerking tussen bonden
• Uitbreiding lokale netwerken
• Resultaat op ambities



1. Inclusieve sport
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale aanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Vaardig in bewegen
6. Topsport inspireert

Zes ambities



Inclusief

Bevorderen inclusief sporten en bewegen in het lokale, regionale sportlandschap.

Bijvoorbeeld:
• Mensen met een lichamelijke beperking
• Volwassenen met minimum-inkomen
• Jongeren in de jeugdhulp
• Ouderen in de Wmo (bijv. eenzaamheid)
• Etc.



Duurzame sportinfrastructuur

Toekomstbestendig, klimaatzuinig en betaalbaar houden van sportvoorzieningen.

Bijvoorbeeld:
• Vergroten gebruik sportaccommodaties overdag doordeweeks
• Koppelen van nieuwe doelgroepen aan bestaande voorzieningen
• Energiezuinige accommodaties



Vaardig in Bewegen

Bevorderen van bewegingsvaardigheid van de jeugd, met aandacht voor kwaliteit en 
kwantiteit van bewegen.

Bijvoorbeeld:
• Beweegvormen voor de jongste jeugd (0-4 jaar)
• Ondersteunen clubkader in “vaardig”
• Schakel vormen tussen JGZ, sportsector en onderwijs (signaleren – doorgeleiden)
• Aandacht voor motorische testen
• Beweegteams rondom primair en voortgezet onderwijs



Vitale aanbieders & positieve cultuur

Sterke, inclusieve sportaanbieders met maatschappelijke oriëntatie en positieve sfeer.

Bijvoorbeeld: 
• Versterken clubbesturen
• Coaching van het verenigingskader (sociaalpedagogisch, relatie met technisch)
• Aangaan en onderhouden samenwerkingsverbanden met lokale partners
• Versterken vrijwilligersbeleid bij sportaanbieders
• Handhaven en ondersteunen bij ondergrens Commissie de Vries / VSK



• Wordt momenteel uitgewerkt op 
nationaal niveau.

• Wat zouden ambities lokaal kunnen 
zijn?

Topsport & 
evenementen



Lokaal sportakkoord

• Set aan afspraken tussen gemeente, sportaanbieders en maatschappelijke partners en 
eventueel bedrijfsleven en fondsen

• Met visie en onderbouwing
• Aanzet tot uitvoering, het is een begin
• Prikkel tot lokale samenwerking en verbinding
• Gericht op ambities uit Nationaal Sportakkoord



Buurtsportcoach

• Coördinatie en uitvoering van lokaal beleid, ook in het kader van Lokaal Sportakkoord
• Nog meer aandacht voor versterken kwaliteit én verbinden van sport/beweegaanbieders 

met omgeving
• Focus op het sportkader en vrijwilligers: bestuurscoaching en clubkadercoach
• Meer oog voor beweegvaardigheid (met onderwijs, Kinderopvang en Jeugdzorg)
• Doelgroepen en inclusief beleid



1. Welk thema spreekt jou het 
meest aan?

2. Welke ambitie heb je op dit 
gebied?

3. Wat heb je nodig om deze 
ambitie te bereiken?

Wat kan je als 
vereniging doen?



• Contact met de gemeente

• Denk na over eigen ambities

• Participeer in het proces

• Bevraag de accountmanagers

Hoe nu verder?



Bedankt!


