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In de periode januari – juni 2019 zijn in Zeewolde meerdere interactieve 
sessies gehouden en gesprekken gevoerd met stakeholders als verenigingen, 
scholen, kinderopvangorganisaties en vrijwilligers met als doel om te komen 
tot een nieuwe sport- en beweegnota. Hierbij is een brede groep betrokken 
vanuit sport, onderwijs, gezondheid, welzijn en het sociale domein.

Een belangrijk uitgangspunt tijdens deze sessies was het Nationaal 
Sportakkoord dat in de zomer van 2018 is getekend. Doel van het 
Nationaal Sportakkoord is om de organisatie en financiering van ‘de sport’ 
toekomstbestendig te maken, zodat iedereen in de gelegenheid wordt om 
met plezier te kunnen sporten of bewegen. In het Nationaal Sportakkoord 
zijn zes ambities geformuleerd waarop de overheid de komende jaren 
voortgang willen boeken. Om deze ambities te realiseren heeft de overheid 
gemeenten, sport- en beweegaanbieders en andere partners uit bijvoorbeeld 
zorg, welzijn en het bedrijfsleven opgeroepen op lokaal niveau hieraan 
uitvoering geven. In de gemeente Zeewolde hebben we dat gedaan door de 
sport- en beweegnota zoveel mogelijk te laten aansluiten op het Nationaal 
Sportakkoord en op basis van een nieuwe visie op sport en bewegen een 
lokaal sport- en beweegakkoord te sluiten. Dat akkoord ligt voor u.

Inleiding1

3



4

In Zeewolde hebben we eind november 2019 een begin gemaakt met 
het lokale sport- en beweegakkoord. Op basis van een korte verkenning 
is een brede bijeenkomst georganiseerd. Breed in de zin dat sport- en 
beweegaanbieders, onderwijsorganisaties, gemeente en maatschappelijke 
instellingen zijn uitgenodigd om ambities te formuleren, ideeën in te 
brengen en aan te geven op welke wijze ze zouden willen bijdragen aan de 
realisering hiervan. De ambities en maatregelen die uit de brede bijeenkomst 
naar voren kwamen zijn met een kleinere groep vertegenwoordigers vanuit 
sport, welzijn en zorg besproken, gecategoriseerd en geprioriteerd. Het 
sportdomein was hier sterk vertegenwoordigd.

Totstandkoming
Sport- en Beweegakkoord2
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Klankbordgroep
Gedurende de periode november 2019 – maart 2020 heeft 
een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers vanuit 
sport (profit en non-profit), welzijn en gemeente intensief 
meegedacht over het proces om te komen tot het lokale sport- 
en beweegakkoord. De klankbordgroep heeft, waar nodig, 
keuzes gemaakt voor projecten, activiteiten en programma’s. 
Ook heeft ze meegedacht over de wijze waarop de organisatie 
en uitvoering van het akkoord zal plaatsvinden.

Een eind en een begin
Dit sport- en beweegakkoord is zowel een einde als een begin. 
Het einde van een interactief proces richting de ondertekening, 
maar vooral een begin om samen uitvoering te geven aan 
de actiepunten om de gestelde ambities en doelstellingen 
te realiseren. Daarbij beginnen we niet op nul. Er wordt 
in Zeewolde namelijk steeds meer samengewerkt op het 
terrein van sport en bewegen, met zowel zorg, welzijn als het 
onderwijs. En er gebeurt al veel bij ‘de’ sport zelf. Dit sport- en 
beweegakkoord moet zorgen voor een extra impuls om sport 
en bewegen te versterken en haar maatschappelijke functie 
optimaal te benutten.
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3 Hier gaan we voor!

thema’s ambities speer- 
punten
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Mensen hebben verschillende redenen om wel of niet te 
sporten of te bewegen in hun vrije tijd. Het is goed voor de 
gezondheid, je leert nieuwe mensen kennen en veel mensen 
vinden het een leuke vrijetijdsbesteding. Tegelijkertijd kost 
sporten en bewegen ook tijd, geld en energie, wat mensen 
misschien liever aan andere zaken besteden. Hoe bereiken we 
groepen die nu inactief zijn?

1. Sporten en bewegen 
in iedere levensfase
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Dit is de stand van zaken in Zeewolde 1  
- Van alle kinderen (4-12 jaar) haalt 45% de beweegnorm. 

In 2016 was dat 60%
- Van alle kinderen (4-12 jaar) sport 55% bij 

een sportvereniging. In 2016 was dat 59%
- Met name bij kinderen vanaf 10 jaar is een 

afname te zien in sportdeelname
- 77% van de jeugd (13-18 jaar) speelt buiten. 

In 2016 was dit 81%
- Slechts 9% van de jongeren schat in dat zij 

de beweegnorm haalt
- Volwassenen sporten steeds meer in anders-georganiseerd 

of ongeorganiseerd verband, zoals wandelen, fietsen of 
hardlopen

1  Sportscan (2019). Onderzoek sportdeelname gemeente Zeewolde 2019. 
Dalfsen: Sportscan
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Deze doelen stellen we onszelf
- Sport- en beweegaanbieders werken met elkaar samen om 

kennis uit te wisselen en projecten op te zetten die ertoe 
bijdragen dat alle inwoners in de gemeente Zeewolde de 
gelegenheid hebben om te kunnen sporten of bewegen

- Er is voldoende passend aanbod voor inwoners in 
verschillende levensfase. Dit is vindbaar en toegankelijk 
voor iedereen

Hier gaan we voor!
Iedereen in Zeewolde kan een leven lang sporten of bewegen 
op een eigen niveau en met een eigen doel, zo dicht mogelijk
bij huis

Zo willen we dat realiseren…
1. Nieuwe inwoners krijgen een sportintroductiepakket 

aangeboden in de vorm van bijvoorbeeld een strippenkaart 
zodat ze kunnen kennismaken met alle sporten in 
Zeewolde

2. We evalueren de huidige opzet van de sport- en 
cultuurmanifestatie Zeewolde en ontwikkelen deze door tot 
een eigentijds en toekomstbestendig evenement gericht op 
alle inwoners van Zeewolde.

3. We stimuleren en ondersteunen het lokale bedrijfsleven 
om met ideeën te komen om de gezondheid en vitaliteit op 
de werkvloer te verbeteren.

4. We maken inzichtelijk voor welke groepen inwoners 
sport- en beweegaanbod ontbreekt en stimuleren en 
ondersteunen sport- en beweegaanbieders om aanbod 
voor deze groepen te ontwikkelen of te verbeteren.

5. Sportaanbieders worden gestimuleerd en ondersteund 
om samen te werken en met hun aanbod in te spelen 
op trends en ontwikkelingen en groepen mensen die 
achterblijven in sport- en beweeggedrag.
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2  Bron: www.sportopdekaart.nl

Dit is de stand van zaken in Zeewolde 2  
- 27,6 sportaccommodaties per 10.000 inwoners = 

gemiddelde dichtheid t.o.v. landelijke cijfers
- 0,9 sporthallen per 10.000 inwoners = 

onder gemiddelde dichtheid t.o.v. landelijke cijfers
- 2,3 fitnessaccommodaties per 10.000 inwoners = 

zeer hoge dichtheid t.o.v. landelijke cijfers
- Afstand tot sportaccommodaties is gemiddeld 1,08 km = 

grote afstand
- Afstand tot sporthal is gemiddeld 1,8 km = 

relatief kleine afstand
- 3,6 speelplekken = gemiddeld t.o.v. landelijke cijfers
- 2,5 sport-, speel- en beweegruimtes = 

gemiddeld t.o.v. landelijke cijfers
- 5 routes (fiets- en wandelpaden, buitenweggetjes) = 

zeer hoog t.o.v. landelijke cijfers

Wandelen, hardlopen en fietsen zijn laagdrempelige vormen van 
bewegen die bijna alle inwoners van Zeewolde kunnen doen. 
Steeds meer inwoners maken volop gebruik van de openbare 
ruimte om te bewegen. Juist ook deze groep willen we nog 
beter faciliteren door bij de inrichting van ruimte nadrukkelijk 
de verbinding te maken met andere beleidsterreinen zoals 
recreatie, ruimtelijke ordening en beheer openbare ruimte.

2. Sporten en bewegen 
in een omgeving die verleidt
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Zo willen we dat realiseren…
1. We stimuleren en ondersteunen sportaanbieders bij het 

verduurzamen van hun accommodatie qua energie en 
exploitatie.

2. We maken inwoners van de gemeente Zeewolde bewuster 
van de mogelijkheden om in hun vrije tijd te kunnen 
sporten en/of bewegen.

3. Scholen worden gestimuleerd en aangemoedigd om 
schoolpleinen uitdagend in te richten en openbaar 
toegankelijk te maken.

4. Bij de (her-)inrichting van de sportieve openbare ruimte 
(speelplekken, pleinen, wandelroutes, etc.) worden 
inwoners actief betrokken.

5. We ontwikkelen een gezamenlijke visie op welke sporten 
voor de gemeente Zeewolde van belang zijn en doen 
onderzoek in hoeverre deze sporten voldoende kunnen 
worden beoefend in de openbare ruimte.

6. We gaan onderzoek doen naar de mogelijkheid om 
accommodaties multifunctioneler in te richten en te 
gebruiken en vrij toegankelijk te maken.

7. We doen onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid 
om enkele accommodaties ‘topsportproof’ te maken.

Deze doelen stellen we onszelf
- We maken sport- en beweegaccommodaties nog meer 

open en vrij toegankelijk, zodat andere groepen (in 
afstemming met de betreffende vereniging) gebruik 
kunnen maken van faciliteiten.

- Bij de inrichting van de openbare ruimte is sport en 
bewegen een factor waarmee rekening wordt gehouden.

- De openbare ruimte in de gemeente Zeewolde zo ingericht 
dat alle inwoners worden uitgedaagd om op verschillende 
niveaus te kunnen sporten en bewegen

Hier gaan we voor!
Sportaccommodaties in Zeewolde zijn toekomstbestendig, 
duurzaam (in exploitatie en energieverbruik) en de openbare 
ruimte wordt optimaal gebruikt en ingezet om te 
sporten en bewegen
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Binnen dit thema is het evenementenbeleid van de gemeente leidend. Bij de herziening 
van het evenementenbeleid zal vanuit sport gekeken worden op welke toekomstige 
evenementen ingezet kan worden. Daarbij sluit de gemeente aan bij de doelstellingen 
van het sport- en beweegakkoord. We prefereren daarbij evenementen, waarbij een 
koppeling tussen sportstimulering, passieve deelname, actieve deelname, economisch 
rendement en publiciteitswaarde kan worden gemaakt. We kiezen voor evenementen 
die aansluiten bij het karakter van het dorp en die optimaal bijdragen aan beweeg- en 
sportstimulering. 

3. Sporten en bewegen 
om van te genieten
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3  Sportscan (2019). Onderzoek sportdeelname gemeente Zeewolde 2019. 
Dalfsen: Sportscan

Dit is de stand van zaken in Zeewolde 3  
- Van alle kinderen haalt 45% de beweegnorm. 

In 2016 was dat 60%
- Van alle kinderen sport 55% bij een sportvereniging. 

In 2016 was dat 59%
- Met name bij kinderen vanaf 10 jaar is een 

afname te zien in sportdeelname

Om jeugd te ondersteunen in hun motorische ontwikkeling 
en daarvoor passend sport- en beweegaanbod op te zetten 
is het belangrijk om het beweegniveau van kinderen in beeld 
te brengen. Pas als het beweegniveau wordt herkend, kan 
passend aanbod worden aangeboden en de juiste begeleiding 
worden gegeven in de ontwikkeling van het kind op weg naar 
een leven lang sporten of bewegen. Daar zetten we op in!

4. Sporten en bewegen 
op een eigen niveau
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Zo willen we dat realiseren…
1. We evalueren welke testen die gebruikt worden om 

motorische vaardigheden in beeld te brengen en maken 
daarin een keuze voor een test die breed ingezet kan 
worden in het basisonderwijs.

2. We stimuleren en ondersteunen sport- en 
beweegaanbieders om een gezamenlijke strippenkaart 
te ontwikkelen zodat kinderen gedurende een seizoen 
kunnen kennismaken met verschillende sporten en een 
sport kunnen kiezen die past bij hun wensen, behoeften en 
niveau.

3. We willen trainers, leerkrachten en andere sport- en 
beweegbegeleiders scholen/opleiden om kinderen en 
volwassenen op het juiste niveau te kunnen trainen/
begeleiden.

4. We stimuleren en faciliteren kennisuitwisseling tussen 
sport, onderwijs en zorg over de ontwikkeling van de 
beweegvaardigheden van kinderen.

5. We helpen scholen, organisaties in de kinderopvang en 
consultatiebureaus bij de ontwikkeling van een duidelijke 
visie op de rol van sport en bewegen en om deze te 
vertalen in beleid en aanbod.

Hier gaan we voor!
Alle inwoners in Zeewolde zijn beweegvaardig en krijgen de 
kans om op hun eigen niveau te sporten of te bewegen

Deze doelen stellen we onszelf
- Op basisscholen in Zeewolde worden jaarlijks de basis 

motorische vaardigheden, en dus de beweegvaardigheid 
van kinderen in kaart gebracht en is er een doorlopende 
lijn vanuit school naar sport- en beweegaanbod dat past bij 
hun niveau

- Trainers, begeleiders en (vak)leerkrachten in Zeewolde zijn 
geschoold om kinderen en jongeren zowel pedagogisch 
als didactisch op niveau training en les te kunnen geven en 
kunnen inspelen op het beweegniveau van het kind

- Sport- en beweegaanbieders in Zeewolde werken samen en 
er is een gezamenlijk aanbod gecreëerd om deelnemers op 
een eigen niveau te kunnen laten sporten en bewegen
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4  Sportscan (2019). Onderzoek sportdeelname gemeente Zeewolde 2019. 
Dalfsen: Sportscan

Dit is de stand van zaken in Zeewolde 4  
- Sport- en beweegaanbieders lijken hun vrijwillig en 

technisch kader op orde te hebben, maar werkzaamheden 
worden ad hoc ingevuld en op klussen in plaats van 
functies

- Sport- en beweegaanbieders hebben vraagstukken als het 
gaat om het werven en behouden van specifieke (doel)
groepen die een drempel ervaren om te komen sporten of 
bewegen.

- Er is veel verloop bij jongere leden.
- De samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders en 

andere maatschappelijke organisaties is de laatste jaren 
verbeterd, maar kan meer worden gestructureerd.

Sport- en beweegaanbieders vervullen een belangrijke 
maatschappelijke functie door het aanbieden van sport- en 
beweegactiviteiten en het samenbrengen van inwoners. 
Daarom is het belangrijk dat we in Zeewolde vitale aanbieders 
hebben. Een vitale sport- en beweegaanbieder heeft de eigen 
organisatie op orde, speelt in op veranderingen, is op de 
toekomst en omgeving gericht met een activiteitenaanbod dat 
bijdraagt aan het welzijn en de participatie van de inwoners 
van Zeewolde. Een vitale sport- en beweegaanbieder ziet haar 
vereniging niet alleen als doel, maar ook als middel om andere 
(maatschappelijke) doelen te realiseren. 

5. Vitale sport- en 
beweegaanbieders
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Zo willen we dat realiseren…
1. We zetten een ondersteuningstraject op om meer 

vrijwilligers aan de vereniging te kunnen binden.
2. We gaan sport- en beweegaanbieders ondersteunen in 

het vernieuwen en ‘professionaliseren’ van hun bestuurlijk 
kader.

3. We gaan sport- en beweegaanbieders ondersteunen 
in het ontwikkelen van een positief en veilig sport- en 
beweegklimaat.

4. We onderzoeken de mogelijkheid om een poule van 
vertrouwenspersonen op te zetten voor alle sport- en 
beweegaanbieders.

5. Het subsidie- en tarievenbeleid van de gemeente wordt 
geëvalueerd en aangepast zodat het aansluit bij de 
ambities, doelstellingen en speerpunten uit het sport- en 
beweegakkoord.

6. We ondersteunen sport- en beweegaanbieders in het 
ontwikkelen van een samenwerkingsverband zodat zij nog 
beter samenwerken en gebruik kunnen maken van elkaars 
kennis, expertise en netwerk.

Deze doelen stellen we onszelf
- Alle sport- en beweegaanbieders in Zeewolde zijn open, 

vitaal en toekomstbestendig en zijn in staat om in te spelen 
op maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Er heerst 
een positief en veilig sportklimaat en er wordt voor gezorgd 
dat iedereen zich sociaal veilig voelt.

- Alle sport- en beweegaanbieders in Zeewolde hebben hun 
organisatie op orde, voldoende vrijwilligers en een goed 
bestuurlijk en technisch kader

- Verschillende sport- en beweegaanbieders in Zeewolde 
hebben nieuwe vormen van sport- en beweegaanbod 
ontwikkeld die aansluiten bij de wensen en behoeften van 
specifieke groepen

- Bij alle sport- en beweegaanbieders in Zeewolde 
is aandacht voor een positief en veilig sport- en 
beweegklimaat

- Sport- en beweegaanbieders in Zeewolde werken onderling 
en met andere (maatschappelijke) partners samen.

Hier gaan we voor!
Alle sport- en beweegaanbieders in Zeewolde zijn open,
vitaal en toekomstbestendig en zijn in staat om in te spelen
op maatschappelijke trends en ontwikkelingen.
Er heerst een positief en veilig sportklimaat en
er wordt voor gezorgd dat iedereen 
zich sociaal veilig voelt.
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Dit is de stand van zaken in Zeewolde  
- Er is beleidsmatig en op uitvoerend niveau steeds 

meer aandacht voor sport en bewegen voor mensen in 
kwetsbare situaties

- De buurtsportcoaches in Zeewolde richten zich steeds 
meer op sport en bewegen en de relatie met het sociaal 
domein

- De gemeente is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur zodat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen 
toch kunnen sporten

- Lokale platforms en programma’s gericht op aangepast 
sporten krijgen steeds meer aandacht en het bereik van 
dergelijke programma’s wordt steeds groter

Wij willen de sport- en beweegdeelname van mensen met een 
beperking (lichamelijk, verstandelijk en/of gedragsgerelateerd) 
of mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie (bijv. 
financieel, cultureel of anderszins) vergroten. Ook hebben we 
aandacht voor de sociale participatie van deze groepen.

6. Sporten en bewegen 
zonder beperkingen
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Zo willen we dat realiseren…
1. We ontwikkelen één centrale online omgeving waar het 

complete reguliere en aangepaste sport- en beweegaanbod 
voor Zeewolde is ondergebracht. Hierbij sluiten we aan bij 
bestaande online platforms.

2. De gemeente verkent de mogelijkheid om aan te sluiten bij 
het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

3. We sluiten aan bij bestaande platforms tussen sport en 
zorg, waarbij kennis, kunde en ervaringen worden gedeeld, 
met als doel kennisontwikkeling en samenwerking.

4. We gaan de buurtsportcoaches nog nadrukkelijker inzetten 
op het snijvlak sport-sociaal domein en maken afspraken 
over gezamenlijke planontwikkeling en financiering.

5. We doen in het kader van de herziening van het subsidie- 
en tarievenbeleid onderzoek naar de mogelijkheid om een 
waarderingssubsidie te introduceren voor activiteiten die 
bijdragen aan een inclusief sport- en beweegklimaat.

6. We maken gebruik van de kennis en ervaring van 
bestaande lokale programma’s en platforms om 
doelgroepen te bereiken, trainers op te leiden, 
samenwerking te creëren en aanbod te ontwikkelen.

Deze doelen stellen we onszelf
- Er is een sluitende ketenaanpak waarin intermediairs 

weten naar welk sport- en beweegaanbod kan worden 
doorverwezen

- Zorg- en maatschappelijke instellingen hebben een 
duidelijke visie op de betekenis van sport en bewegen en  
dit wordt vertaald naar een duidelijk en zichtbaar beleid

- Intermediairs, mensen met een beperking of mensen in 
een andere kwetsbare situatie weten waar ze kunnen 
sporten of bewegen

- Er is voor alle inwoners die een drempel ervaren om te 
gaan sporten of bewegen een passend aanbod ontwikkeld, 
binnen regulier aanbod of apart waar nodig

- Er is meer kennis en kunde om maatwerk te kunnen 
aanbieden binnen regulier sport- en beweeg aanbod en 
er is voldoende passend sport- en beweegaanbod, zowel 
kwantitatief als kwalitatief voor mensen met een beperking 
of mensen in een andere kwetsbare situatie

Hier gaan we voor!
Geen enkele inwoner van Zeewolde ervaart drempels om te 
gaan sporten of bewegen, zowel letterlijk als figuurlijk



Aanvoerders, spelers, supporters en sponsoren
Dit lokale sport- en beweegakkoord heeft veel energie opgewekt door 
inbreng van een breed netwerk aan betrokkenen. Het is belangrijk om 
die energie te behouden. De ondertekening van het akkoord is daarin de 
eerste stap. Daarmee zeggen organisaties dat ze de ambities uit het akkoord 
gezamenlijk willen realiseren. Een organisatie die heeft getekend, werkt mee 
aan het realiseren van de ambities. Dat doen we dus samen! Welke rollen 
zijn er en waar tekent iemand voor?

Dit is het speelveld4
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• Aanvoerders: gaan voor het algemene belang, trekken de 
kar, nemen het initiatief om een actie of speerpunt uit te 
werken. Dit kunnen ook mensen uit het begeleidingsteam 
zijn (zie begeleidingsteam)

• Spelers: helpen mee met het uitwerken van een actie of 
speerpunten, maken bijvoorbeeld onderdeel uit van een 
projectteam

• Supporters: juichen het sport- en beweegakkoord toe, zijn 
ambassadeur en proberen andere enthousiast te maken 
om ook deel te nemen

• Sponsoren: hebben geen inhoudelijke betrokkenheid, maar 
dragen bijvoorbeeld bij in het financieren of faciliteren van 
projecten of activiteiten.

Begeleidingsteam
Om tot uitvoering van projecten en activiteiten te komen is 
het belangrijk dat een groep kartrekkers zich verantwoorde-
lijk voelt om dit te begeleiden en aan te jagen. Dit noemen we 
het begeleidingsteam. Dit team bestaat uit een mix van pro-
fessionals en vrijwilligers van sportverenigingen, commerciële 
sportaanbieders, onderwijs, welzijn en gemeente en is samen-
gesteld op basis van een aantal criteria en uitgangspunten. De 
teamleden:
1. hebben een objectieve blik op de uitvoering en kunnen 

bepalen in hoeverre de verschillende takken van sport 
voldoende worden bediend;

2. hebben een brede visie op sport en bewegen;
3. handelen onafhankelijk;
4. hebben zicht op het beweeggedrag en de wensen van 

verschillende (doel)groepen;
5. hebben het belang voor ogen om zoveel mogelijk inwoners 

van Zeewolde met plezier te laten bewegen;

6. willen de organisatie van sport en bewegen in Zeewolde 
naar een hoger niveau brengen;

7. vertegenwoordigen elk een andere sector/ander domein 
(sport, bewegen, onderwijs, gezondheid, sociaal);

8. hebben een objectieve blik op de uitvoering en kunnen 
bepalen in hoeverre de belangen van kleine en grote sporten 
en/of verenigingen voldoende worden behartigd.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is het volgende 
team samengesteld:

1. Nicole Liefhebber – Eigenaar Way2Move Zeewolde 
(sport en gezondheid)

2. Michelle Volk – Coördinator Buurtsportcoaches Zeewolde 
(sport en welzijn)

3. Sybrigje Westerhof – Projectleider Grenzeloos Bewegen 
(sport en zorg)

4. Jan van de Bovenkamp – Voorzitter Hsv Ons Stekkie 
Zeewolde (sport)

5. Jos Groot Koerkamp – Voorzitter van de Stichting 
Exploitatie Sportvoorzieningen de Horst (sport)

6. Gert Visscher - Voorzitter Stichting Talent Ontwikkeling 
Zeewolde (sport)

7. Bob Verstralen - Beleidsadviseur sport gemeente 
Zeewolde (sport en recreatie)

8. Marko van der Schoot - Beleidsadviseur sport gemeente 
Zeewolde (sport en recreatie)

9. Marijke van de Beek - Vakdocent bewegingsonderwijs 
(sport en onderwijs)
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De leden van het begeleidingsteam zijn het eerste jaar van de 
uitvoering verantwoordelijk voor het opstarten en begeleiden 
van de uitvoering van het sport- en beweegakkoord. 5 Daar-
na staat het team open voor nieuwe leden. Mensen kunnen 
zich hiervoor aanmelden. Het aantal teamleden ligt tussen de 
5 en de 9. Indien iemand vertrekt heeft het team een inspan-
ningsverplichting om een nieuw lid te werven. Het team wordt 
in de opstartfase ondersteund door een procesbegeleider die 
samen met het team verantwoordelijk is voor het formuleren, 
uitzetten en doen uitvoeren van verschillende taken:
- Aanjagen, enthousiasmeren en betrekken van potentiële 

uitvoerders van acties en speerpunten
- Toekennen en bewaken uitvoeringsbudget en services
- Opstellen jaarlijkse uitvoeringsagenda
- Organiseren van minimaal 1 evaluatiemoment per jaar met 

alle betrokkenen
- Werven van betrokkenen die op een andere wijze een bijdrage 

willen leveren om de ambities/acties uit het van sport- en 
beweegakkoord te verwezenlijken, bijvoorbeeld financieel

- Samen met de Adviseur Lokale Sport services toewijzen
- Coördineren van de acties die afgesproken zijn in het sport- 

en beweegakkoord
- Vaststellen of de doelen van de projecten en activiteiten zijn 

gerealiseerd
- Opstellen van persberichten, aankondigingen en nieuwsbrieven 

ten behoeve van communicatie
- Toekomstbestendig maken van sport- en beweegakkoord 

op langere termijn. Ontwikkelen werkprocessen.

De gemeente
De gemeente maakt onderdeel uit van het begeleidingsteam 
en is als ondertekenaar één van de partijen die wil bijdragen 
aan het succes en zo veel mogelijk initiatieven van partijen sti-
muleert en ondersteunt. De gemeente laat daarmee zien actief 
te willen bijdragen aan het succes en stimuleert partijen zo veel 
mogelijk om met initiatieven te komen. De gemeente zal mee-
denken over en ondersteunen bij de uitvoering van activiteiten, 
waarbij de koppeling wordt gemaakt naar andere beleidster-
reinen zoals recreatie, onderwijs, inrichten van de ruimte, mo-
biliteit, preventiebeleid, welzijn en gezondheid.
 
Buurtsportcoaches Zeewolde
In februari 2020 is een nieuwe coördinator buurtsportcoaches 
aangesteld die leiding geeft aan een team buurtsportcoaches. 
De coördinator en de buurtsportcoaches worden gefinancierd 
vanuit het rijk, met cofinanciering van de gemeente. Het team 
speelt een belangrijke rol bij het aanjagen, uitvoeren en be-
geleiden van projecten en activiteiten die voortvloeien uit dit 
sport- en beweegakkoord.

Adviseur Lokale Sport
Gedurende de looptijd van de uitvoering van het sport- en be-
weegakkoord is er een Adviseur Lokale Sport beschikbaar die 
in afstemming met het begeleidingsteam ingezet kan worden 
om de organisatie en uitvoering van het akkoord te ondersteu-
nen met de inzet van services zoals deskundigheidsbevorde-
ring, workshops, trajectbegeleiding, interventie, bijscholing of 
training.
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5  Belangrijk om te vermelden is dat alle ondertekenaars ‘eigenaar’ zijn van 
het sport- en beweegakkoord en een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
dragen om de gestelde ambities te realiseren. Er wordt gekozen voor een 
begeleidingsteam om de uitvoering te coördineren.



Algemeen
Voor het realiseren van de ambities en actiepunten uit dit akkoord heeft 
de rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voor de gemeente 
Zeewolde is dat € 20.000,- per jaar voor de periode 2020-2022. Het gaat 
hierbij om geoormerkt budget dat nergens anders een besteed kan worden. 
Daarnaast is voor de ondersteuning van verenigingen budget beschikbaar 
in de vorm van deskundigheidsbevordering, begeleiding en scholing. Dit zijn 
services en vertegenwoordigen een waarde van € 8.200,- per jaar voor de 
periode 2020-2022. Naast uitvoeringsbudget en geld voor services, wordt 
gekeken in hoeverre de gemeente een bijdrage kan leveren vanuit bestaande 
middelen en zal gekeken worden naar andere financieringsmogelijkheden 
(sponsoren).

Zo gaan we 
het organiseren5
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Gebruik maken van services
Om gebruik te kunnen maken van services kunnen sport- en 
beweegaanbieders zich aanmelden. Alle sport- en beweegaan-
bieders die gebruik willen maken van de verschillende moge-
lijkheden kunnen dat kenbaar maken bij het begeleidingsteam 
of de Adviseur Lokale Sport. De aanmeldingen worden verza-
meld en getoetst aan de ambities uit het akkoord, waarna de 
Adviseur Lokale Sport zorgt ervoor dat de services worden aan-
gevraagd. Daarna worden de gekozen workshops, inspiratie-
sessies en scholingen ingepland. Vanuit de verschillende ambi-
ties zouden bijvoorbeeld de volgende services ingezet kunnen 
worden: 
• Begeleidingstraject Inclusief sporten en bewegen o.l.v. 

NOC*NSF.
• Procesbegeleiding bij de vereniging om door te 

ontwikkelen naar een Open Club of Vitaal Sportpark onder 
leiding van een professional uit het Sportprofessionals 
Netwerk. 

• Procesbegeleiding bij het opzetten van een Sportplatform 
o.l.v. NOC*NSF.

• Masterclass ledenbinding o.l.v. NOC*NSF.
• Inspiratiesessie Kansen voor 50+ sport o.l.v. NOC*NSF.
• Begeleidingstraject Gezonde Sportomgeving o.l.v. Team Fit.

Toekenning uitvoeringsbudget 
En hoe gaat dat met uitvoeringsbudget? Het uitvoeringsbud-
get wordt door de overheid uitgekeerd aan de gemeente. De 
gemeente beheert het budget, het begeleidingsteam is ver-
antwoordelijk voor de verdeling van het budget. Alle betrok-
kenen die hebben deelgenomen aan de startbijeenkomst, de 
verdiepingsbijeenkomst en andere enthousiaste verenigingen 
en inwoners worden uitgedaagd om een bijdrage te leveren. 
Zij worden door het begeleidingsteam uitgenodigd om voor de 
actiepunten uit dit akkoord concrete plannen te maken. Aan-
vragen kunnen worden opgestuurd naar m.volk@zeewolde.nl

Deadlines
De deadline voor het aanvragen van uitvoeringsbudget in 2020 
is 1 november 2020. Het begeleidingsteam beoordeelt de plan-
nen, waarna de middelen voor 2020 worden verdeeld. Voor 
2021 en 2022 worden 3 of 4 nieuwe deadlines vastgesteld. 
Deze worden nader bepaald en gecommuniceerd. 
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Format en beoordeling
Het aanvragen van budget kan worden gedaan middels een 
eenvoudige procedure. Voor het opstellen van een actieplan 
of projectplan is een format beschikbaar waarin de actie of 
het project wordt beschreven. In dit korte plan kan een onder-
bouwde aanvraag worden gedaan voor uitvoeringsbudget. Een 
projectplan of actieplan wordt aangeleverd bij de begeleidings-
team. Elk ingebracht project en elke activiteit zal door het be-
geleidingsteam worden getoetst aan de hand van de volgende 
criteria:6

1. Aansluiting ambitie(s) lokaal sport- en beweegakkoord 
In hoeverre sluit het plan/idee aan bij de ambities uit het 
lokaal sport- en beweegakkoord?

2. Doelstellingen en resultaten 
In hoeverre is inzichtelijk gemaakt welke doelen en 
resultaten worden bereikt met het plan/idee?

3. Plan van aanpak
 Hoe concreet is het plan van aanpak uitgewerkt 

(activiteiten, acties, projecten, etc.)?
4. De organisatie en uitvoering 

In hoeverre wordt inzichtelijk gemaakt hoe de organisatie 
en uitvoering van het plan/idee eruit ziet? Welke 
organisaties of verenigingen zijn betrokken?

5. Schaalbaarheid 
In hoeverre wordt aandacht besteed aan de 
schaalbaarheid van het project? Ofwel, kan het plan ook 
elders worden uitgevoerd, of met meer deelnemers/
activiteiten?

6. Borging van aanbod, samenwerking en kennis 
In hoeverre wordt omschreven hoe het plan/idee na 
twee jaar zelfstandig kan blijven bestaan qua aanbod 
en samenwerking en hoe wordt de opgedane kennis 
verspreid?

7.	 Cofinanciering	en	financiële	borging 
In hoeverre is aandacht besteed aan cofinanciering 
(gebruikmaken van andere financiële middelen) en de 
financiële borging van het plan/idee na verloop van tijd?

Deze criteria worden middels een score beoordeeld op relevan-
tie en kwaliteit, waarna een totaalscore ontstaat en het budget 
al dan niet wordt toegekend. Leden van het begeleidingsteam 
mogen ook plannen indienen. Bij de beoordeling van het plan 
zal het betreffende lid vanzelfsprekend geen stem hebben.
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6  De criteria zijn opgesteld op basis van inbreng van de deelnemers uit de 
startbijeenkomst en verdiepingsbijeenkomst.



6 Monitoring, evaluatie 
en borging

De begeleidingsgroep heeft de regie over de uitvoering van het sport- en 
beweegakkoord en het bijbehorende budget. Ze bewaakt gedurende twee 
jaar de voortgang van de uitvoering van het sport- en beweegakkoord 
en zorgt voor verdeling van de beschikbare middelen. Ze zorgt eveneens 
voor een evaluatie op het proces en de projecten die uitgevoerd worden. 
Onderdeel van deze evaluatie is de borging van projecten na twee jaar. 
Hierin speelt de begeleidingsgroep een belangrijke rol. Verder deelt ze alle 
informatie richting alle betrokken partijen die hebben aangegeven op de 
hoogte te willen blijven.
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De volgende partijen hebben een bijdrage geleverd aan
de totstandkoming van dit sport- en beweegakkoord

ATB Zeewolde
Bridgeclub Zeewolde
Dansschool UDX
De Kern - praktijk voor Rebalancing
Endurance
Gemeente Zeewolde
Golfclub Zeewolde
Golfvereniging Zeewolde
Grenzeloos Bewegen Zeewolde
Hengelsportvereniging Ons Stekkie)
Hockeyclub Zeewolde
Inside Out Sports
Jeu de Boulesvereniging LTE Zeewolde

Korfbalvereniging Wolderwijd
Roeivereniging Amenophis
Seniorensport
Sportservice Flevoland
Stichting Exploitatie Sportvoorzieningen de Horst
Stichting Talent Ontwikkeling Zeewolde
Voetbalvereniging Zeewolde
Volleybalvereniging Zeewolde
Way2move Zeewolde
Welzijn Zeewolde
Wieler Tourclub Zeewolde
Zeewolde Atletiek
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Bijlage 1: betrokken partijen 


