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Sport en bewegen leeft op lokaal niveau. 
In bijna alle gemeenten is een lokaal 
sportakkoord gesloten. Een akkoord dat de 
gemeente, de sport en maatschappelijke 
organisaties bij elkaar brengt en zorgt dat 
de maatschappelijke waarde van sport 
en bewegen nog beter wordt benut. Ook 
de lokale preventieakkoorden volgen dit 
voorbeeld en maken daarbij één ding 
duidelijk: Gemeenten spelen een cruciale rol 
in de gezamenlijke inzet voor energieke en 
gezonde inwoners.

Inwoners hebben behoefte aan sport en 
bewegen, dat heeft de corona crisis ons wel 
geleerd. Behoefte om samen te sporten, 
op de vereniging of bij de sportschool. 
Behoefte aan een goede plek om te sporten, 

passende in- en outdoor-accommodaties 
en voldoende openbare ruimte om te 
bewegen. Behoefte om samen van sport te 
genieten, meedoen aan een evenement of 
het bezoeken van een wedstrijd. Nog nooit 
werd de waarde van een vitale sport- en 
beweegsector zo duidelijk.     

En de inzet op sport en bewegen levert 
op. In opdracht van Kenniscentrum Sport 
en Bewegen berekende Rebel en het 
Mulier Instituut dat iedere euro die wordt 
geïnvesteerd in sport en bewegen 2,5 euro 
oplevert. Winst voor de maatschappij omdat 
de kwaliteit van leven wordt vergroot, het 
ziekteverzuim daalt, de arbeidsproductiviteit 
stijgt, de levensverwachting groeit en 
criminaliteitscijfers dalen. En daar is de 

Voorwoord

onbetaalbare waarde van plezier en de 
sociale waarde van sport nog niets eens in 
meegenomen. Kortom, sport en bewegen 
is geen kostenpost, maar een investering in 
een sterke maatschappij.      

Daarom willen we u met dit magazine laten 
zien hoe sport en bewegen een bijdrage kan 
leveren binnen alle beleidsdomeinen van 
uw gemeente. Een bijdrage in het sociale 
domein, in het ruimtelijke domein en het 
economische domein van de gemeente. 
Een integrale benadering waarbij iedere 
investering in sport en bewegen toekomt 

aan de energie en gezondheid van de 
inwoners van uw gemeente.    

Ik roep u namens de hele sportsector op de 
kracht van sport en bewegen te benutten 
in uw gemeente. U te laten inspireren door 
de ontelbare initiatieven in de sport, door 
de verhalen van alle inwoners waarvoor 
sport zo belangrijk is en door de ideeën die 
in dit magazine staan benoemd. Met sport 
en bewegen naar een energieke en gezonde 
gemeente.

Anneke van Zanen -Nieberg

Gezonde en energieke inwoners, dat wilt u in uw 
gemeente toch ook. Als sportsector denken we dat 
we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een 
energieke en gezonde gemeente. Integraal, door alle 
domeinen van gemeentelijk beleid heen. Daarom 
hebben we als sportsector dit magazine ontwikkeld. 
Ter inspiratie voor het beleid van de toekomstige 
colleges in uw gemeente, want nog altijd zeggen we: 
We winnen veel met sport.
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Sociaal Domein
Hoe zorgt u ervoor dat alle inwoners in uw gemeente de 
ondersteuning krijgen die nodig is? Als gemeente heeft u een 
zeer belangrijke rol in de zorg en het welzijn van uw inwoners. 
U staat misschien voor vragen als, hoe laten we kinderen in een 
veilige omgeving opgroeien, hoe laten we kwetsbare inwoners 
meedoen en hoe kunnen we mensen blijven voorzien van de 
zorg die zij nodig hebben. Een greep uit de vele vragen die 
spelen in het sociale domein.    

Als sport hopen we samen met u de kracht van sport en 
bewegen in te zetten voor de gezondheid en het welzijn van de 
inwoners van uw gemeente. Sportaanbieders hebben al een 
zeer belangrijke rol in de verbinding tussen inwoners, maar 
kunnen samen met u een nog veel grotere rol spelen voor een 
gezonde jeugd, inclusieve samenleving en een vitale en gezonde 
leefstijl.

We denken dat de sport met vier thema’s van toegevoegde 
waarde kan zijn voor het sociale domein in uw gemeente: 
vitale sport- en beweegsector, sportieve gezonde generatie, 
inclusief sporten en bewegen en vitaliteit en gezonde leefstijl. 
In de volgende vier hoofdstukken leest u waarom u hierop in 
moet zetten, wat u als gemeente kan doen en geven we enkele 
concrete ideeën voor beleid dat het sociale domein met sport 
en bewegen versterkt. 
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Feiten en Cijfers

23.486 
sportverenigingen in 
Nederland.

11.958 
ondernemende 
sportaanbieders in 
Nederland.

1.5 mln 
vrijwilligers actief in de 
sport

9 
Is de beoordeling 
van de inzet van de 
clubkadercoach door 
bestuurders. 

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

Sportverenigingen en hun vrijwilligers 
vervullen een cruciale rol in steden en 
dorpen. Inwoners ontmoeten elkaar, 
werken aan een gezamenlijk doel, verhogen 
de saamhorigheid en creëren tegelijkertijd 
een aantrekkelijk sport- en beweegaanbod.

Toch ervaren veel sportverenigingen 
dat het lastig is deze cruciale rol te 
blijven vervullen en kan het gros van de 
verenigingen hierbij een steuntje in de rug 
gebruiken. Het binden van voldoende leden 
en vrijwilligers blijft een continue uitdaging, 
terwijl de vragen die op verenigingen 
afkomen steeds meer professionele 
kennis vereisen. Dit terwijl er bij veel 
ondernemende sportaanbieders de nodige 
kennis bij de professionals aanwezig is.   

Door het versterken van het netwerk 
van verenigingen en ondernemende 
sportaanbieders en door de inzet van 
professionals kunnen we de kracht 
van verenigingen en het plezier van 
de vrijwilligers voor sport en bewegen 
vergroten.

Wat kan de gemeente doen?
Als gemeente kunt u sportverenigingen 
helpen vitaler te worden. De 
kruisbestuiving tussen verenigingen en 
ondernemers is hierbij van groot belang. 
Door verenigingen met verschillende 
soorten professionele begeleiding te 
ondersteunen helpt u sportverenigingen 
zich te ontwikkelen. Zo kan een 
verenigingsmanager de sportvereniging 
helpen met de ontwikkeling van een visie en 
daarmee een langetermijnperspectief voor 
de vereniging schetsen. Als tweede kan een 
clubkadercoach de sportvereniging helpen 
met passend vrijwilligersbeleid en daarmee 
vrijwilligers in hun kracht zetten. Als 
laatste kunnen verenigingsondersteuners 
of buurtsportcoaches helpen met 
projecten als het verduurzamen van 
de accommodatie of het creëren van 
sportaanbod voor speciale doelgroepen 
en daarmee ook verbindingen leggen 
naar zorg, welzijn, onderwijs en andere 
maatschappelijke organisaties.

Vitalesportclubs

sportverenigingen
vrijwilliger

lidmaatschappen buurtcoaches
ondernemende sportaanbieders

Vitalesportclubs

sportverenigingen
vrijwilliger

lidmaatschappen buurtcoaches

Vitalesportclubs

sportverenigingen
vrijwilliger

lidmaatschappen buurtcoaches

Concrete ideeën
• Versterk het sportnetwerk van 

sportverenigingen en ondernemende 
sportaanbieders.

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

• 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.
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Met sport en bewegen worden kinderen 
fitter, komen in aanraking met winnen en 
verliezen en ervaren het gevoel van ’ergens 
bij horen’. Voor de lichamelijke, geestelijk en 
sociale ontwikkeling van kinderen is sporten 
en bewegen van groot belang. Daarnaast 
blijkt dat kinderen die nu met plezier 
sporten vaak ook op latere leeftijd blijven 
sporten en een gezondere leefstijl hebben. 

Toch blijkt dat het onvoldoende lukt om 
de jeugd in beweging te houden. Kinderen 
worden van jongs af aan minder geprikkeld 
om te spelen en te bewegen, motorische 
vaardigheden nemen af, oudere kinderen 
stoppen rond hun pubertijd bij hun 
sportvereniging en het sportplezier staat 
door andere verleidingen, of soms zelfs 
door negatieve ervaringen, onder druk. 
Daarnaast ontbreekt het sommige gezinnen 
aan de financiële middelen om hun kinderen 
te laten sporten. 

Door specifiek in te zetten op kracht van 
jeugdsport kunnen we de jeugd met veel 
plezier laten sporten en bewegen. Zo wordt 
een goede basis gelegd voor een sportieve 
gezonde generatie.  

Wat kan de gemeente doen?
Als gemeente kunt u sporten en bewegen 
voor de jeugd toegankelijker en plezieriger 
maken. U maakt sporten en bewegen 
leuk en aantrekkelijk door peuters 
veelzijdig en goed te leren bewegen, voor 
schoolkinderen veel en gevarieerd sport- 
en beweegaanbod beschikbaar te maken 
en jongeren de mogelijkheid te geven om 
hun eigen sport- en beweegambities te 
halen. 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.

Concrete ideeën
• Faciliteer de samenwerking tussen 

kinderdagverblijven, scholen en de 
sportsector voor een afgestemd 
sportaanbod voor kinderen van 
alle leeftijden, bijvoorbeeld 
het gezamenlijk inzetten van 
accommodaties, sportscholen en 
trainers.  

• Creëer bewustwording bij ouders 
en verzorgers over het belang van 

Sportieve  
gezonde generatie
Zet in op een jeugd die met plezier kan sporten 
en bewegen.  

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 
Verklaringen Omtrent 
Gedrag aangevraagd.  

59.352 
kinderen kregen door 
het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur de kans om te 
sporten.

sport en bewegen door middel van 
informatie via consultatiebureaus, 
kinderdagverblijven, scholen, 
buurtsportcoaches en 
sportaanbieders.

• Ondersteun sportaanbieders met 
nieuw sportaanbod voor de jeugd, 
zowel bij sportverenigingen als bij 
ondernemende sportaanbieders. 

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

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

• Maak sporten toegankelijk voor 
kinderen uit een kansarme omgeving. 
Bijvoorbeeld door samenwerking met 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

44 % niet aan beweegrichtlijnen 5 van de 8 minder beweegvaardig

Vaardige generatie

78% lid van sportvereniging 89 minuten beweging

44 % niet aan beweegrichtlijnen 5 van de 8 minder beweegvaardig

Vaardige generatie

78% lid van sportvereniging 89 minuten beweging
44 % niet aan beweegrichtlijnen 5 van de 8 minder beweegvaardig

Vaardige generatie

78% lid van sportvereniging 89 minuten beweging

E�ectieve ondersteuning 

kansspel gemiddelde baan

VOG vertrouwen
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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 dat niet vanzelfsprekend en zien 
we dat de tweedeling in de samenleving 
groter wordt. Met sport kunnen we deze 
tweedeling tegengaan en mensen dichter 
bij elkaar brengen, mensen verbinden en 
ervoor zorgen dat iedereen zich vrij voelt 
om te sporten en te 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 inclusieve sport creëren. Start door 
in gesprek te gaan met inwoners. Door 
inwoners te helpen met het vinden van de 
juiste sportplek, door sportaanbieders te 
helpen met het anders organiseren van 
hun sport en door financiële drempels bij 
inwoners weg te nemen wordt sport en 
bewegen toegankelijker. Daarnaast kan een 
betere samenwerking met zorg, welzijn, 
onderwijs en maatschappelijke organisaties 
nog betere verbindingen leggen tussen 
alle inwoners en het sportaanbod in de 
gemeente. Deze samenwerking kunt u als 
gemeente faciliteren. Ook de openbare 
ruimte kan inclusiever door bijvoorbeeld 
beter toegankelijke speeltuinen of 
hardlooproutes voor slechtzienden.

Inclusief sporten 
en bewegen
Zet in op sporten en bewegen voor iedereen. 

 

Feiten en Cijfers

73% 
van de hoogopgeleide 
Nederlanders sport 
wekelijks.

54% 
van de laagopgeleide 
Nederlanders sport 
wekelijks.

42% 
van de Nederlanders die 
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. 

Concrete ideeën
• Maak het sportaanbod voor specifieke 

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

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

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

• Ondersteun sportaanbieders met 
de implementatie van vraaggericht 
sportaanbod.

ondernemende sportaanbieders

ondernemende sportaanbieders

Inclusie en participatie

ernstige lichamelijke handicap lichamelijke beperking sporten 28%

15% meer te gaan sporten

ondernemende sportaanbieders
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Sport en bewegen helpt om mensen gezond 
te houden en vitaler te worden. Voor 
veel ziektes is aangetoond 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 kunnen worden. De harde 
werkelijkheid van Covid-19 heeft geleerd 
hoe belangrijk het is om veerkrachtig en 
vitaal te zijn, in plaats van achteraf steeds 
meer curatieve zorg te organiseren. 

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 leefstijl dicht bij de mensen 
brengen: in de wijk, op school en in 
de sport. Help sportaanbieders met 
passend sportaanbod voor mensen die 
meer willen gaan bewegen. Verbeter de 
samenwerking tussen zorgprofessionals en 
het sportaanbod en ondersteun inwoners 
die een financiële drempel ervaren om 
aan sport en bewegen te beginnen. 
Daarnaast kunt u bijdragen aan een 
gezonde sportomgeving zonder roken, met 
gezonde voeding en met een verantwoord 
alcoholgebruik. .   

Concrete ideeën
• Breng mensen met een kwetsbare 

gezondheid in beweging door lokale 
samenwerking op te zetten tussen de 
sportsector en de eerstelijns zorg/
welzijn en sociaal werk.

• Stimuleer sportaanbieders 
om passend, laagdrempelig 
sportaanbod te ontwikkelen en te 
implementeren voor mensen met 
gezondheidsachterstand.   

Vitaliteit en  
gezonde leefstijl 
Zet in op vitaliteit en een gezonde leefstijl door 
sport en bewegen.
 

• Stimuleer de inzet van lokale 
professionals die de warme introductie 
verzorgen vanuit zorg en welzijn 
naar de sportverenigingen en 
ondernemende sportaanbieders.

• Vergroot de financierings-
mogelijkheden voor sport en bewegen 
voor mensen, ook volwassenen, die 
qua gezondheid en financiële situatie 
kwetsbaar zijn.  

• Stimuleer en help sportaanbieders en 
sportevenementen om een gezonde 
sportomgeving te bieden, bijvoorbeeld 
op het gebied van rookvrij worden, 
verantwoord alcoholgebruik en 
gezonde voeding.

• Gebruik de mogelijkheden van 
lokale preventieakkoorden en/of 
sportakkoorden en benut de hiervoor 
landelijk ontwikkelde richtlijnen 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 ver-
laagt het risico op chronische 
ziekten als diabetes en, hart- 
en vaatziekten en depressieve 
symptomen.

76% 
van de bestuurders met een 
eigen sportaccommodatie 
vindt dat hun sportvereniging 
rookvrij moet zijn.
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Ruimtelijk Domein
Welke keuzes maakt u in de ruimtelijke inrichting van uw 
gemeente? Als gemeente heeft u een belangrijke rol in de 
inrichting van de openbare ruimte en staat u de komende 
jaren voor keuzes op het gebied van ruimtelijke ordening, 
woningbouw, verduurzaming, mobiliteit en verkeer. 

Als sport hopen we dat u in de ruimtelijk inrichting ook de 
kracht van sport en bewegen meeneemt. Immers zorgt een 
omgeving die uitnodigt om te bewegen niet alleen voor een 
aantrekkelijke leefomgeving, maar stimuleert het ook de 
gezondheid van de inwoners.       

We denken dat de sport met twee thema’s van toegevoegde 
waarde kan zijn in de uitdagingen binnen het ruimtelijk domein: 
de verduurzaming van sportaccommodaties en het creëren 
van een beweegvriendelijke leefomgeving. In de volgende twee 
hoofdstukken leest u waarom u hierop in moet zetten, wat u als 
gemeente kan doen en geven we concrete ideeën voor beleid 
op gebied van ruimtelijke ordening, woningbouw, mobiliteit en 
verkeer.
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De moderne sportaccommodatie is een 
aantrekkelijke, gezonde en veilige plek om 
samen te sporten. Door de verduurzaming 
kan de energierekening omlaag terwijl 
de sportaccommodatie een tastbaar 
voorbeeld van verduurzaming in de 
gemeente is en het inwoners inspireert hun 
eigen woning te verduurzamen.  

Toch zijn nog veel sportaccommodaties op 
dit moment gedateerd. Sporthallen ogen 
vaak ouderwets, energierekeningen van 
zwembaden, ijsbanen of veldverlichting 
zijn vaak nog erg hoog en het beheer van 
velden is niet altijd duurzaam ingericht. 
Daarnaast worden sportaccommodaties 
waarvan de gemeente geen eigenaar is, 
vaak nog vergeten als mogelijkheid voor 
verduurzaming.   

Door sportaanbieders professioneel te 
ondersteunen in hun verduurzamings-
ambities, gebouwen te verbeteren 
en terreinen duurzamer te beheren 
genieten inwoners van een moderne 
sportaccommodatie terwijl er tegelijkertijd 
een bijdrage wordt geleverd aan de 
verduurzaming van de gemeente.

Wat kan de gemeente doen?
Als gemeente kunt u de modernisering en 
verduurzaming van sportaccommodaties 
versnellen. Er ontstaan meer en 
betere verduurzamingstrajecten 
door goed in beeld te hebben welke 
sportaccommodaties kunnen worden 
verduurzaamd, dit te koppelen 
aan de verduurzamingsstrategie 
en sportaanbieders professioneel 
te begeleiden in de verduurzaming 
van hun accommodaties. Wanneer 
dit gecombineerd wordt met een 
faciliterende rol van de gemeente voor 
de financieringsmogelijkheden en de 
samenwerking met bouwers, beheerders 
en sportaanbieders, kan de gemeente de 
verduurzaming versnellen. 

Duurzame sport-
accommodaties 
Zet in op moderne en duurzame sportaccommodaties. 

 
 

Feiten en Cijfers

21.5 
sportaccommodaties per 
10.000 Nederlanders.

65% 
van de accommodaties zijn 
gemeentelijk eigendom.

1.372 kton 
co2 uitstoot per jaar. 

111.4 mln 
m2 aan sportterrein dat 
wordt onderhouden. 

Concrete ideeën
• Maak een verduurzaming- en 

moderniseringscan 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 beschikbaar.

• Maak professionele begeleiding voor 
duurzaam terreinbeheer beschikbaar.

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

• Inventariseer financierings-
mogelijkheden voor sport-
accommodaties en zorg voor 
eventuele additionele financiering.

Energietransitie

CO2

CO2 uitstoot

Energietransitie

CO2

CO2 uitstoot

Energietransitie

CO2

CO2 uitstoot

Energietransitie

CO2

CO2 uitstoot
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Sporten en bewegen in de openbare ruimte 
wordt steeds populairder. Een blokje 
wandelen om het huis, een toertocht op de 
mountainbike, bootcamp in het park, vissen 
aan de waterkant of zwemmen in open 
water. Steeds meer mensen trekken erop uit. 
Daarnaast is lopen of fietsen, voor het woon-
werkverkeer of het doen van een boodschap, 
een goed alternatief voor de auto. 

Toch is de omgeving in de praktijk lang niet 
overal beweegvriendelijk. Recreatieve en 
sportieve routes zijn vaak druk en lopen 
tegen hun capaciteitsgrenzen aan. Open 
water is op veel plaatsen niet geschikt om te 
zwemmen en wijken en dorpen zijn vaak nog 
zo ingericht dat de auto als aantrekkelijker 
alternatief wordt gezien. Daarnaast staat de 
sportruimte in stedelijk gebied vaak onder 
druk door de woningbouwopgave. 

Door bij het ontwerp van wijken en 
dorpen rekening te houden met een 
beweegvriendelijk inrichting  en in het 
buitengebied een passende recreatieve 
infrastructuur te creëren, kunnen mensen 
verleid worden om meer te bewegen.
     

Wat kan de gemeente doen?
Als gemeente kunt u een beweeg-
vriendelijke leefomgeving voor uw 
inwoners creëren. Maak bewegen in 
de buurt eenvoudig door speeltuinen, 
schoolpleinen en parken toegankelijker 
en beweegvriendelijk te maken. Leg in 
de gemeente wegen aan met voldoende 
ruimte om veilig en op een aantrekkelijke 
manier te kunnen lopen en fietsen en 
zorg voor de juiste voorzieningen als 
bijvoorbeeld parkeermogelijkheden voor 
de fiets. Daarnaast kunt u denken aan 
aantrekkelijke recreatieve en sportieve 
routes in het buitengebied en van de 
wijken naar het buitengebied. Ook veilige 
zwemgelegenheden in open water dragen 
bij aan een beweegvriendelijke omgeving. 
Inwoners hebben vaak tal van ideeën om 
bewegen in hun buurt of sportomgeving 
nog aantrekkelijker te maken. Gebruik deze 
kennis, bijvoorbeeld bij het vormgeven van 
de omgevingsvisie.    

Beweegvriende-
lijke leefomgeving  
Zet in op een omgeving die uitnodigt om te sporten 
en bewegen. 

Concrete ideeën
• Neem de beweegvriendelijke 

leefomgeving mee in de vormgeving 
van de omgevingsvisie.

• Maak voorzieningen in de buurt die 
spelen en bewegen stimuleren.

• Houd in het ontwerp van de 
infrastructuur rekening met voldoende 
ruimte voor lopen en fietsen.

• Zorg voor goede verbindingen tussen 
gebouwde omgeving en de groene 
omgeving.

• Creëer in samenwerking met 
omliggende gemeenten een 
aantrekkelijk buitengebied voor sport 
en recreatie.

• Breng in kaart waar inwoners in open 
water zwemmen en treft maatregelen 
zodat dit veilig kan gebeuren. 

• Behoud en creëer bij 
woningbouwopgaven voldoende 
ruimte voor sport en bewegen.

• Gebruik de ideeën van inwoners 
en gebruikers om de leefomgeving 
beweegvriendelijker te maken.

Feiten en CijfersFeiten en Cijfers

37% 
van de Nederlanders sport 
en beweegt bij voorkeur in 
de openbare ruimte.

52.000km 
aan wandel- fiets- en 
ruiterpaden in Nederland.

700 
officiële zwemwaterlocaties 
in Nederland.

36.000 
hectare recreatiegebied in 
Nederland.
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Economisch  
Domein
Hoe stimuleert u de economische ontwikkeling van uw 
gemeente? Als gemeente heeft u een belangrijke rol op het 
gebied van de regionale arbeidsmarkt en de economisch 
ontwikkeling. U staat wellicht voor de vraag hoe uw 
gemeente zich wil profileren, hoe u een aantrekkelijk leef- en 
vestigingsklimaat creëert en hoe u de regionale economie kan 
bevorderen.   

Als sport hopen we dat u de kracht van sport en bewegen 
gebruikt voor de economische ontwikkeling van uw gemeente 
en regio. Sport zorgt namelijk niet alleen voor meer bezoekers 
aan uw gemeente, het draagt ook bij aan een vitaal en energiek 
profiel met een uitstraling waar mensen graag bij willen horen 

We denken dat de sport met drie thema’s van toegevoegde 
waarde kan zijn voor de economische ontwikkeling van 
uw gemeente en regio: inspirerende evenementen, sterke 
teamcompetities en talentontwikkeling. In de volgende drie 
hoofdstukken leest u waarom u hierop in moet zetten, wat u als 
gemeente kan doen en geven we concrete ideeën voor beleid op 
gebied van sport en  economische ontwikkeling.
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Feiten en Cijfers

600 
jaarlijkse sport-
evenementen 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 mln 
bezoekers die samen 
1 miljard euro per 
jaar uitgeven aan 
sportevenementen. 

Sportevenementen kunnen van grote 
waarde zijn voor het economisch 
en maatschappelijk profiel van een 
gemeente. Een goedgekozen groot of 
klein sportevenementen, gericht op 
toeschouwers of op actieve sporters, 
versterkt het profiel van een gemeente. 
Bovendien stimuleert het de lokale en 
regionale economie door de liefhebbers 
die op het sportevenement af komen. 
Daarnaast verbindt een sportevenement 
de inwoners die als vrijwilliger een bijdrage 
leveren en laat het evenement inwoners op 
een laagdrempelige manier kennis maken 
met sport en bewegen. 

Toch staat de organisatie van 
sportevenementen onder druk. Regelgeving 
wordt steeds complexer waardoor 
organisatoren het te complex vinden om 
nog een evenement te organiseren en 
evenementen financieel niet meer rendabel 
zijn. Daarnaast ervaren organisatoren het 
contact met de gemeente in sommige 
gevallen als erg complex.

Door als gemeente actief in te zetten op 
het faciliteren van sportevenementen 
wordt het organiseren van een evenement 
weer aantrekkelijk en versterkt u de lokale 
economie.  

Wat kan de gemeente doen?
Als gemeente kunt u de organisatie van 
sportevenementen in uw gemeente 
aantrekkelijk maken. Door met 
organisatoren in gesprek te gaan over de 
sportevenementen in uw gemeenten en 
mee te denken over de mogelijkheden van 
een evenement, ontstaat er een nieuwe 
dynamiek. Maak vooraf kenbaar welke 
maatschappelijke bijdrage evenementen 
in uw gemeente moeten leveren. Werk 
samen met organisatoren in het gehele 
vergunningstraject en stem de eisen en 
voorwaarden af op het soort evenement. 
Daarnaast kunt u door een kleine financiële 
bijdrage vaak aantrekkelijke maar minder 
rendabele evenementen wel mogelijk 
maken in uw gemeente.

Inspirerende  
evenementen
Zet in op sportevenementen die inwoners, 
toeschouwers en deelnemers inspireren.  

Concrete ideeën
• Maak in samenspraak met 

organisatoren een beleidsvisie 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. 

Energietransitie

CO2

m2

20.000 accommodaties 5,7 mlj m2

routekaart CO2 uitstoot

Topsport die presteert en inspireert 

1
2 3

Topsport die presteert en inspireert 
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Topsport die presteert en inspireert 

1
2 3

Topsport die presteert en inspireert 

1
2 3
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Een sportvereniging met wedstrijden in 
een sterke teamsportcompetitie biedt vele 
voordelen voor de gemeente en de regio. 
De sportvereniging en de spelers vormen 
een rolmodel voor de jeugd en versterken 
het gevoel van verbinding en trots van de 
inwoners. Ook zorgt de sportvereniging in 
een sterke teamsportcompetitie voor meer 
bezoekers aan de gemeente, creëert de 
sportclub media-aandacht en vergroot het 
de binding met het lokale bedrijfsleven.    

Toch zien we dat veel sterke 
teamsportcompetities zich buiten 
Nederland bevinden. We hebben in 
Nederland een goede sportinfrastructuur 
met veel sportverenigingen die door 
de inzet van vrijwilligers miljoenen 
Nederlanders laten sporten. Het is dan 
ook een gemiste kans dat de succesvolle 
spelers om sportieve en financiële 
redenen genoodzaakt zijn om hun 
Nederlandse sportvereniging te verlaten 
en in het buitenland hun sport in een 
sterke competitie voort te zetten. De 
mooie resultaten van de Nederlandse 
sportinfrastructuur zijn daarmee niet 

meer beschikbaar voor de inwoners en 
het bedrijfsleven van de gemeente en 
omliggende regio. 

Door een kwaliteitsverhoging bij 
sportverenigingen te faciliteren en zo bij 
te dragen aan sterke teamcompetities 
wordt een aantrekkelijk leef- en 
investeringsklimaat gecreëerd door middel 
van sport. 

Wat kan de gemeente doen?
Als gemeente kunt u uw sportvereniging 
ondersteunen in de kwaliteitsverhoging 
die voor een sterke teamsportcompetitie 
nodig is. Door te onderzoeken welke 
sportverenigingen de potentie hebben om 
aan een sterke competitie deel te nemen 
en in overleg te treden met de sportbonden 
van deze sportverenigingen, kan er in 
samenwerking met andere gemeenten 
een schaalspong in de competities 
worden gemaakt. Samen kan worden 
ingezet op deskundigheidsbevordering bij 
sportverenigingen, het versterken van de 
competitie en het zichtbaar maken van de 
sport in de regio.      

Sterke team-
competities
Zet in op aantrekkelijke en sterke 
teamsportcompetities. 

 

Feiten en Cijfers

38% 
van de topsporters ziet het 
niveau van Nederlandse com-
petities als laag of zeer laag. 
17% 
van de talenten ziet het 
niveau van Nederlandse com-
petities 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. 

Concrete ideeën
• Werk samen met bonden om 

sportverenigingen en sterke 
competities te identificeren in uw 
gemeente. 

• Bevorder de deskundigheid 
bij verenigingen en draag zo 
in samenwerking met andere 
sportverenigingen en gemeenten bij 
aan een sterke nationale competitie. 

• Stimuleer de samenwerking met 
hogescholen en universiteiten voor 
innovatie en kennisontwikkeling.

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

E�ectieve ondersteuning 

kansspel

VOG vertrouwen
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Feiten en Cijfers

5672 
jonge sporters hebben  
een talentstatus.

690 
talentvolle sporters volgen een 
voltijds opleidingsprogramma 
richting de Olympische en 
Paralympische Spelen van 
2028.

47 
opleidingsprogramma’s 
die opleiden richting de 
Olympische en Paralympische 
Spelen van 2028.

5 
TeamNL centra verspreid  
over Nederland.

Elke talentvolle sporter verdient de kans om 
met de juiste begeleiding door te groeien 
naar de top. Dit doet recht aan de inzet 
van de talentvolle sporter, maar maakt de 
inwoners van een dorp of stad ook trots op 
de reis die deze sporter is gestart in hun 
gemeente en die straks kan eindigen op het 
hoogste mondiale podium. Het opleiden 
van talentvolle sporters op een didactische 
verantwoorde manier, in een verantwoorde 
(excel)lerende omgeving, is hiervoor van 
groot belang. Van de lokale vereniging tot 
aan een van de vijf TeamNL centra.

Toch vertoont de reis naar de top voor 
veel talentvolle sporters vele uitdagingen 
die overwonnen moeten worden. Een 
aantal van deze uitdagingen valt buiten 
de invloedsfeer van de sporter zelf. Denk 
hierbij aan hoge kosten voor bijvoorbeeld 
het reizen naar trainingen en wedstrijden. 
Of aan de beschikbaarheid van competente 
en bekwame trainers/coaches, de 
beschikbaarheid van goede accommodaties 
en andere begeleiding die moet zorgdragen 
voor een optimale en verantwoorde 
ontwikkeling.   

Door een verantwoorde (excel)lerende 
omgeving met goede begeleiding en 
accommodaties te faciliteren helpt u 
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 
talentvolle sporters. Bijvoorbeeld door 
in regionaal verband te investeren in de 
sportaccommodaties die het beste kunnen 
bijdragen aan de opleidingsprogramma’s 
van bonden. Daarnaast kunt u clubs 
ondersteunen bij de inzet van competente 
en bekwame trainers/coaches. Ook kunt 
u talentvolle sporters helpen om minder 
financieel kwetsbaar te worden in hun reis 
naar het mondiale podium.

Talent-
ontwikkeling
Zet in op een verantwoorde (excel)lerende omgeving 
voor talentvolle sporters. 

 

Concrete ideeën
• 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 vertrouwenscontactpersoon, VOG 
voor vrijwilligers en het opstellen van 
preventief beleid.

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

NL A

NL A

NL A
NL A
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