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Urk in beweging

Na de berichtgeving vanuit VWS over de kansen voor het opstellen van een lokaal Sport-
en Beweegakkoord, is men op Urk begin 2020 van start gegaan met de aanvraag voor een
sportformateur en het daarbij horende uitvoeringsbudget. 
 
De Sportnota 'Urk Beweegt' was net opgesteld. In deze Sportnota zijn aandachtspunten
opgenomen om iedere Urker aan het sporten en bewegen te krijgen, om een veilige en
toegankelijke sportinfrastructuur op te zetten en om sterke en vitale aanbieders te
realiseren. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met het onderwijs en richt de Sportnota
zich op kinderen, senioren en mensen met een beperking. Opgenomen doelen zijn om het
beweeggedrag te verhogen, overgewicht omlaag te brengen en het sportaanbod betaalbaar
te maken en houden. 
 
Wethouder Freek Brouwer aan het woord:
 
"Sport is belangrijk voor de gemeente Urk. Sport is leuk, goed voor de gezondheid, brengt
je in contact met nieuwe mensen en geeft een gevoel van trots. De gemeente Urk vindt
sport een mooi middel om een aantal maatschappelijke problemen aan te pakken. Denk
hierbij aan de groeiende eenzaamheid onder mensen, het oplopende aantal inwoners met
overgewicht en het sterk afnemen van de dagelijkse beweging van kinderen en
volwassenen. De gemeente Urk heeft in dit alles een bescheiden rol. Het meeste werk
wordt verzet door de sportverenigingen, buurtsportcoaches, andere
sportaanbieders en sportevenementen. Al hun activiteiten worden mogelijk gemaakt door
een enorme groep vrijwilligers. De gemeente Urk wil hen graag bedanken voor hun tijd en
inzet". 
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De ambitie van het Sport- en Beweegakkoord Urk is om al het Urkse
sportaanbod te promoten, om alle inwoners regelmatig in beweging te
krijgen, om kennis en uitwisseling van ervaringen te structureren en om de
motorische vaardigheden bij kinderen te verbeteren.

Van Nationaal naar Lokaal Sportakkoord
Het Nationaal Sportakkoord is in de zomer van 2018 gesloten. De toenmalig minister van sport
Bruno Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en maatschappelijke
organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Samen willen zij de sport
versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten. Dat lukt alleen als daar lokaal
uitvoering aan wordt gegeven. De oproep van het Nationaal Sportakkoord is om in zoveel mogelijk
gemeenten in Nederland een Lokaal Sportakkoord op te stellen. 
 
Proces
Zo zijn we ook in de gemeente Urk aan de slag gegaan met het Sport- en Beweegakkoord, onder
leiding van sportformateurs van Sportservice Flevoland. Samen met een grote hoeveelheid partners
uit de sectoren sport, zorg, welzijn, het onderwijs en de gemeente, hebben we gekeken welke
ambities we op willen nemen in dit lokale Sport- en Beweegakkoord. In totaal hebben 21
verenigingen, scholen en zorg- en welzijnsorganisaties meegedacht over het Sport- en
Beweegakkoord Urk, door aan te sluiten bij één van de bijeenkomsten of door de vragenlijsten in te
vullen. Met elkaar hebben we ambities geformuleerd op de landelijk vastgestelde thema's Inclusief
sporten en bewegen, Vaardig bewegen, Vitale aanbieders en Positieve sportcultuur. De ambities zijn
uitgewerkt in concrete ideeën en acties waarmee we aan de slag kunnen. Dit akkoord is de uitkomst
van alle inbreng tijdens de bijeenkomsten.
 
Corona
Door middel van bijeenkomsten en vragenlijsten hebben we samen een 5-tal mooie concrete
projectideeën op kunnen stellen. Door de coronamaatregelen hebben we enkele stappen en
overlegmomenten met een vragenlijst uitgezet en in een verkort traject moeten uitvoeren. Uiteindelijk
hebben we het Sport- en Beweegakkoord volledig uit kunnen werken, maar sommige ideeën zullen
ten tijde van uitvoering nog aangescherpt en bijgesteld kunnen worden.  Op een later moment zullen
we elkaar treffen voor de officiële start en het tekenmoment van het Sport- en Beweegakkoord Urk. 
 
De handtekeningen en logo's onder dit Sport- en Beweegakkoord zijn de eerste stap om de beloften
uit dit akkoord waar te maken. De gemaakte afspraken staan verderop beschreven.
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Ondertekening 
Sportakkoord

Ambities
bepalen

Afspraken
vastleggen

Ideeën selecteren
en uitwerken

4.



 5.397 Urkers zijn lid van
een sportvereniging
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Stand van 
zaken op Urk

47% voldoet aan de
Beweegrichtlijnen 

40 sportverenigingen 
op Urk

21.033 inwoners (2020)

54,6% van de Urkers doet niet aan sport, ten opzichte van
48,7% bij het landelijk gemiddelde. 
 

13,4% van de mannen en 6,2% van de vrouwen op Urk is
lid van een sportvereniging die is aangesloten bij een
sportbond. Gemiddeld in NL is dat 16,1% bij de mannen en
8,8.% bij de vrouwen.

47,1% van de Urkers doet wekelijks aan sport. Gemiddeld
in NL doen 53,2% van de mensen wekelijks aan sport. 

In de gemeente Urk heeft 15% van de jeugd overgewicht,
landelijk is dit 13%. Van de volwassenen heeft 33%
overgewicht en bij de senioren is dit 45%. 
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Voor het Sport- en Beweegakkoord Urk is gekozen voor vier thema’s uit het
landelijk Sportakkoord, namelijk: 
 
- Inclusief sporten
- Vaardig in bewegen 
- Vitale sportaanbieders 
- Positieve sportcultuur
 
Aan elk projectidee is een budget gekoppeld. Voor de uitvoering van de acties
is samenwerking van belang. Elke projectidee heeft een kartrekker en
samenwerkingspartners. De kartrekkers en de stuurgroep (aanjagers) nemen
het initiatief en de verantwoordelijkheid op zich voor het uitvoeren van de
projectideeën. In september 2020 hopen we een feestelijk tekenmoment te
kunnen organiseren, als start van de uitvoering van het Sport- en
Beweegakkoord Urk. 

De ambities van het Sport- en Beweegakkoord:
 
Al het Urkse sportaanbod promoten, alle inwoners regelmatig in beweging
krijgen, kennis en uitwisseling van ervaringen structureren en motorische
vaardigheden bij kinderen verbeteren. 
 
Om de ambities waar te maken zijn ideeën per thema uitgewerkt tot concrete
acties. Ze overkoepelen de verschillende thema’s. Samen met 21
sportverenigingen en organisaties zijn de ideeën en acties bedacht waar we
samen de schouders onder gaan zetten. Sport- en beweegaanbieders,
onderwijs, zorg en welzijn en de gemeente hebben hierin de krachten
gebundeld.
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Projectidee 1
Thema sportjaar

Senioren en gehandicapten 
 
Open sportclubs  & schoolpleinen
 
Met zorg, welzijn, onderwijs
 
Inclusief Sporten & Bewegen

 
 
 
 

Projectidee 5 
Stuurgroep

 
Overlegvorm 
 
Opstart 4x projectorganisatie 
 
Structureel karakter
 
Vitale Aanbieders

Projectidee 3
Sportmagazine 

 
Urks sportaanbod gebundeld
 
Combi met Wijksportvereniging
 
Thema sportjaar PR
 
Duurzame Sportinfrastructuur
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Projectidee 2 
Wijksportvereniging

 
Multi lidmaatschap 
 
Strippenkaart
 
Thema sportjaar
 
Vitale Aanbieders + Positieve
Sportcultuur

 
 

Algemeen

21 reacties 
 

Gemiddelde invultijd 7 min. 
 

18 vragen totaal 
 
55% animo om mee te denken 

 

Uitkomst
vragenlijst

projectideeën

Projectidee 4
MQ Scan

 
Test voor sportvaardigheid 
 
Advies meegeven aan kinderen
 
Koppelen aan Sportmagazine 
 
Vaardig Bewegen
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Toelichting op de uitkomst vragenlijst

 
De 5 omschreven projectideeën hebben het hoogste gemiddelde cijfer 
 
55% van de respondenten heeft aangegeven met deze projecten mee te willen denken
 
Bij ieder landelijk thema past een projectidee: 

 
1) Inclusief Sporten & Bewegen = Thema sportjaar 
2) Positieve Sportcultuur = Wijksportvereniging
3) Duurzame Sportinfrastructuur = Sportmagazine
4) Vaardig Bewegen = MQ Scan
5) Vitale Aanbieders = Stuurgroep 
 

Door middel van deze 5 projectideeën kunnen we bijdragen aan de lokale en landelijke
ambities die opgesteld zijn vanuit het Nationaal Sportakkoord
 
De projectideeën zijn ook met elkaar te verbinden en versterken elkaar:
 

- Tijdens het Thema sportjaar > Wijksportvereniging en Sportgids promoten 
- De Sportgids is mee te geven aan kinderen die de MQ Scan hebben gedaan 
- Tijdens het Thema sportjaar kan iedereen meedoen en sport ervaren 
- De Wijksportvereniging zorgt ervoor dat sporten voor iedereen toegankelijk is 
- De Wijksportvereniging kan voor nieuwe leden/vrijwilligers zorgen bij sportclubs 
- Het Sportmagazine is een overzicht voor de Wijksportvereniging en de MQ scan 
- De Stuurgroep is het overlegorgaan en aanjager, zorgt voor structuur 
- De Stuurgroep zorgt voor vitale aanbieders middels uitwisseling 
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Uitkomst
vragenlijst

projectideeën

Score
7,6

Inclusief Sporten
en Bewegen
 
Ambitie: Elke inwoner
kan meedoen aan de
samenleving door
sport en bewegen
 
- Wijksportvereniging 
- Thema sportjaar
- Sportmagazine
- Stuurgroep

Duurzame Sport-
infrastructuur
 
Ambitie: Nederland
beschikt over een
functionele, goede en
duurzame
sportinfrastructuur
 
- Sportmagazine 
- Stuurgroep

Vitale aanbieders
en Positieve
sportcultuur
 
Ambitie: Alle
aanbieders
toekomstbestendig
maken, zodat sport en
bewegen voor
iedereen toegankelijk,
veilig en bereikbaar is
 
- Stuurgroep
- Sportmagazine
- Thema sportjaar

Vaardig Bewegen
 
Ambitie: Meer
kinderen voldoen aan
beweegrichtlijnen en
de motorische
vaardigheden nemen
toe
 
- MQ Scan
- Sportmagazine 
- Stuurgroep
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Budget:
Voor het Thema sportjaar is €4.000,-
beschikbaar per jaar. 
 
2020 = €4.000,- 
2021 = €4.000,-  
2022 = €4.000,-
 
Dit budget is te verdelen onder de
sportaanbieders die een bijdrage
leveren aan het sportjaar, die zich
richten op de specifieke doelgroepen.
 
 
 
 
 
 

Thema sportjaar 

 
 Uitleg:

Inwoners kunnen meedoen aan de
samenleving door sport en bewegen.
De sportaanbieder komt naar de
doelgroep toe, op locatie. Concept
van de "Herfstvakantie Cultuurweek"
kopiëren gedurende het jaar. Het
thema is "Kom in beweging!". Klein
beginnen en vandaar uit verder
bouwen. Jaarplanning kan
opgenomen worden in het
Sportmagazine.
 
 
 

Wie:
Doelgroep = senioren & gehandicapten
 
Kartrekker = Caritas & Triade 
 
Partners = Talma Urk, Het 8-terDek,
ROC Friese Poort en 4 sportaanbieders 
 

Doel:
Tijdens het Thema sportjaar wordt
het sportaanbod voor de specifieke
doelgroepen gepromoot en zichtbaar
gemaakt, ook door middel van het
Sportmagazine met jaarplanning.
Men kan laagdrempelig kennis-
maken met sport en bewegen op de
eigen locatie.
 
 Planning 2020 - 2021 - 2022:
De concrete planning dient nog verder uitgewerkt te worden met de betrokkenen.
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Project- 
idee 1

uitwerking

UitvoeringOndertekenen
akkoord

Eerste overleggen Voorbereiding
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Budget:
Voor de Wijksportvereniging is
€4.000,- beschikbaar per jaar.
 
2020 = €4.000,-
2021 = €4.000,-
2022 = €4.000,-
 
Dit budget is te verdelen onder de
sportaanbieders en partners die een
bijdrage leveren aan activiteiten in
de wijk. 
 
 
 
 
 

Wijksportvereniging

 
 Uitleg:

Alle aanbieders toekomstbestendig
maken, zodat sport en bewegen voor
iedereen toegankelijk, veilig en
bereikbaar is. Iedereen moet kunnen
kennismaken met het Urkse
sportaanbod. Sportaanbieders gaan
op geplande dagen de wijk in, om de
jeugd te motiveren te gaan bewegen.
Dit gebeurt op openbare sport- en
spellocaties in de wijk. 

Wie:
Doelgroep = 14- tot 25-jarigen 
 
Kartrekker = Caritas & Keep Fit Urk 
 
Partners = 5 sportverenigingen,
buurtverenigingen en jeugdhonken
 
 
 
 
 
 

Doel:
De jeugd komt regelmatig in beweging,
dichtbij huis en op een laagdrempelige
manier. Ze maken kennis met
verschillende verenigingen en sporten.
Ultiem doel is doorstroom naar de
vereniging en nieuwe lidmaatschappen.
 
 
Planning 2020 - 2021 - 2022:
De concrete planning dient nog verder uitgewerkt te worden met de betrokkenen.
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idee 2

uitwerking

UitvoeringOndertekenen
akkoord

Eerste overleggen Voorbereiding
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Budget:
Er is voor het Sportmagazine €2.000,-
per jaar begroot. Dit is een
startsubsidie. Het doel is om het
magazine met behulp van sponsoren
en bedrijfsleven te realiseren. 
 
2020 = €2.000,- 
2021 = €2.000,-
2022 = €2.000,-
 
 

Sportmagazine

 
 Uitleg:

Urk beschikt over een functionele,
goede en duurzame sport-
infrastructuur. Door middel van een
Sportmagazine wordt al het
sportaanbod op Urk gebundeld en
zichtbaar gemaakt. Het magazine
wordt digitaal en huis-aan-huis
verspreid. Daarnaast worden
sportlocaties opgenomen, interviews,
voeding tips, feitjes en weetjes over
bewegen en thuis beweegtesten
vermeld. Het magazine komt +/- 2
keer per jaar uit. 
 
 
 
 
 
 

Wie:
Doelgroep = alle Urkers 
 
Kartrekker = ZVV Urk (Jelle) 
 
Partners = HBO/MBO studenten (stage
opdracht van maken) + redactie en
ontwerp partner zoeken + alle
sportverenigingen en aanbieders op
Urk. Zoek per doelgroep een passend
medium voor de verspreiding!
 
 
 

Doel:
Sportaanbod bundelen, met
interviews, weetjes en
sportfaciliteiten. Met een
jaarkalender daarin verwerkt. Zowel
digitaal als hardcopy's verspreiden. 
 
 Planning 2020 - 2021 - 2022:
Doel is om voor de zomer 2021 de eerste versie klaar te hebben voor verspreiding.
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Project- 
idee 3

uitwerking

UitvoeringOndertekenen
akkoord

Eerste overleggen Voorbereiding
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Budget:
Er is voor de MQ test €10.000,- per
jaar beschikbaar. 
 
Voor 12 scholen = €4.800,- 
Uitvoering & coördinatie = €5.200,-
 
2020 = €10.000,- 
2021 = €10.000,-
2022 = €10.000,-
 
 
 

MQ Scan

 
 Uitleg:

Meer kinderen voldoen aan
beweegrichtlijnen en de motorische
vaardigheden nemen toe.
Basisschoolkinderen op Urk worden
getest door middel van de MQ Scan,
zodat er een 0-meting komt over de
motorische vaardigheden van
kinderen op Urk. Kinderen krijgen
een certificaat mee met tips om te
gaan sporten en bewegen. Voor
extra sportlessen heeft Caritas een
passend aanbod. 

Wie:
Doelgroep = basisschoolkinderen
(groepen nog te kiezen)
 
Kartrekker = Caritas, gemeente Urk  
en MQ Scan 
 
Partners = Basisonderwijs en BSO's
 
 

Doel:
Huidige beweegniveau aantonen
van kinderen ten aanzien van de
motorische vaardigheden. Om
vervolgens daarop te kunnen
anticiperen (vakdocenten LO,
uitbreiding BSC, etc.)
 
 Planning 2020 - 2021 - 2022:
De planning is om alle kinderen in 1 week te testen met de MQ Scan. 
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Project- 
idee 4

uitwerking

UitvoeringOndertekenen
akkoord

Eerste overleggen Voorbereiding

12.



 

Budget:
Er is geen budget nodig voor de
Stuurgroep. Overleggen gebeurt op
locaties bij de aangesloten partijen
en consumpties zijn voor rekening
van de faciliterende partij. 
 
 
 

Stuurgroep

 
 Uitleg:

De Stuurgroep is het overlegorgaan
voor afstemming, controle en de
opstart van de 4 andere
projectideeën. Tevens controleert en
zet zij de financiële declaraties door
richting de gemeente Urk. De
Stuurgroep houdt vinger aan de pols
voor wat betreft de voortgang en
resultaten per projectidee. 
 
 
 
 
 

Wie:
Caritas - Betty 
Hapkido - Klaas
Zaalvoetbal - Jelle 
Triade - René 
Orca's - n.n.b.
SV Urk - n.n.b.
CGV Urk - n.n.b.
Fitness - n.n.b.
Gemeente Urk - Arjen  
 

Doel:
De Stuurgroep is "toezichthouder"
over de projectideeën en budgetten.
Ze zorgt voor structuur en
onderlinge afstemming. Doel is om
de Stuurgroep ook na de
uitvoeringsperiode tot 2022 in stand
te houden voor gevraagd en
ongevraagd advies ten aanzien van
het sportbeleid.
 
 Planning 2020 - 2021 - 2022:
De concrete planning dient nog verder uitgewerkt te worden met de betrokkenen.
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Werkwijze  

Om tot een lokaal Sport- en Beweegakkoord voor de gemeente Urk te komen, is
Sportservice Flevoland gevraagd om een onafhankelijke sportformateur af te
vaardigen. Dit is een procesbegeleider die kansen en ideeën ophaalt bij de
betrokken partijen en die deze ideeën gaat verwerken in een document, het Sport-
en Beweegakkoord. Voor Urk zijn Rudi Tuijn en Robbert Bonsink aangesteld als
sportformateurs. 
 
In februari 2020 is er een start gemaakt met het verzamelen van informatie en
kennis voor het op te stellen Sport- en Beweegakkoord op Urk. Samen met
vertegenwoordigers vanuit sportverenigingen, het onderwijs, de zorg, welzijn en de
gemeente, zijn we aan de slag gegaan om ambities en concrete ideeën uit te
werken. 
 
In totaal zijn er 21 organisaties, verenigingen en andere partijen die meegeholpen
hebben om dit Sport- en Beweegakkoord tot stand te brengen. Door middel van
fysieke bijeenkomsten, digitale vragenlijsten en verdiepende sessies, zijn we met
elkaar tot een 5-tal projectideeën gekomen. Door de coronaperiode en maatregelen
heeft er een 'pauze' gezeten in het proces. Dit hebben we met elkaar opgevangen
door via digitale oplossingen contact met elkaar te houden over kansen voor de
gemeente Urk ten aanzien van sport, bewegen, vitaliteit en leefbaarheid.
 
Dit proces heeft eind juni 2020 tot het Sport- en Beweegakkoord Urk geleid dat voor
u ligt. Hierin staan de projectideeën weergegeven en beknopt uitgewerkt. Het is aan
de kartrekkers en partners om de ideeën in de komende twee jaar uit te werken en
te realiseren, door middel van samenwerking en het beschikbaar gestelde budget.
De sportformateurs wensen alle betrokkenen heel veel plezier en succes bij de
uitwerking, organisatie en inbedding van de ideeën!  
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Van akkoord 
naar uitvoering

September 2020
start + ondertekening

€20.000,- budget
per jaar (3x)
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21
Partners

5
Projectideeën 

Begin

Februari

Digitaal contact

Maart / April / Mei Juni September

Plan afronden Start!
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Ondertekening

Aansluiten bij het Sport- en Beweegakkoord Urk na ondertekening?
Organisaties die niet betrokken waren in het proces en alsnog willen aansluiten, zijn op
ieder moment van harte welkom. Het Sport- en Beweegakkoord Urk is een overeenkomst
waarbij alle partijen welkom zijn die willen bijdragen aan het realiseren van de ambities.
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Colofon

Het Sport- en Beweegakkoord Urk is tot stand gekomen onder leiding van de
sportformateurs Rudi Tuijn en Robbert Bonsink van Sportservice Flevoland.
 
MEER WETEN?
Voor ondersteuning bij of specifieke vragen over het Sport- en Beweegakkoord
kunt u terecht bij de gemeente Urk of Sportservice Flevoland. 
 
Met dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming
van het Sport- en Beweegakkoord Urk.
 
 
 
 
 
 

Uitgave:
Sportservice Flevoland (2020)

Het Ravelijn 50 
8233 BR Lelystad 

0320 - 25 11 13
info@sportflevo.nl 

 
Tekst: 

Sportservice Flevoland 
 

Vormgeving: 
Sportservice Flevoland

 
Lettertype: 

Arimo (12)
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