SPORT IN
FLEVOLAND
WAT DOEN WIJ

Lilian de Geus
droomt van
Goud in Tokyo.
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SPORTSERVICE FLEVOLAND
WAT DOEN WIJ?
Sportservice Flevoland richt zich als provinciale organisatie op de
ontwikkeling en uitvoering van het sportbeleid in de provincie Flevoland.
Dit sportbeleid, dat wordt opgesteld door de provincie, vormt een
belangrijke leidraad voor ons werk. Als Sportservice Flevoland willen we
zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen en houden. Dit doen wij door
op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau instanties en verenigingen
te adviseren en te ondersteunen bij hun beleid en/of uitvoering.
Wij stimuleren een gezond sport- en beweegklimaat in de provincie
Flevoland door:
 e inzet van gedreven mensen met
d
kennis van zaken

nadruk te leggen op het
organiseren van evenementen
in de betreffende kernsport

 e samenwerking te zoeken en
d
verbindingen te leggen met lokale
partijen

een mooie bijdrage te leveren
aan de talentontwikkeling van
jonge sporters binnen deze
kernsporten

 et gehele traject van advies tot en
h
met realisatie te ondersteunen

een vliegwiel te zijn voor
mensen met een verstandelijke
en lichamelijke beperking

 en praktische en resultaatgerichte
e
instelling
 en frisse blik op het speelveld die
e
inspireert tot nieuwe initiatieven en
oplossingen
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FLEVOLAND
ALGEMEEN
Fotograaf: Lisenka Starreveld
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1 FLEVOLAND ALGEMEEN
Flevoland is een provincie met unieke
eigenschappen: water, ruimte en natuur.
Eigenschappen die van grote waarde
zijn voor vele, maar ook een aantal
specifieke sporten. Sporten die passen
bij het imago, karakter en identiteit van
Flevoland. Wij leveren een bijdrage in
de promotie van Flevoland door deze
sporten en de daaraan gerelateerde
evenementen toegankelijker en
zichtbaarder te maken.

dat sport meer is dan alleen een doel
op zich. Het is namelijk ook een middel
om de economische ontwikkeling
van Flevoland te stimuleren. Sport en
bewegen creëert gezonde mensen, meer
werkgelegenheid, meer bestedingen
door sportevenementen en een sterke
sociaal maatschappelijke samenhang.
Ook op gemeentelijk niveau spelen wij
een rol. Op verzoek van gemeenten
adviseren wij bij de vorming van
sportbeleid, de uitvoering hiervan en de
invulling van landelijke regelingen zoals
Sport in de Buurt (buurtsportcoaches en
sportimpuls) en het lokale Sportakkoord.

Kort gezegd is onze rol op provinciaal
niveau het ondersteunen van de
Provincie Flevoland bij haar sportbeleid.
In de provinciale sportnota heeft de
provincie het uitgangspunt geformuleerd

van de Flevolanders is te zwaar
van de Nederlanders is te zwaar

van de Flevolanders beweegt te weinig
van de Nederlanders beweegt te weinig
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SPORTERS LEDEN
FRIESLAND

GRONINGEN

68% | 28%

64% | 24%

NOORD-HOLLAND

65% | 24%

UTRECHT

67% | 27%

DRENTHE

64% | 28%

ZUID-HOLLAND

63% | 22%
OVERIJSSEL

64% | 28%

ZEELAND

60% | 21%

GELDERLAND

65% | 26%
FLEVOLAND

65% | 20%
NOORD-BRABANT

66% | 26%

LIMBURG

66% | 20%

In Nederland zijn:

10,2 mln

5,2 mln

wekelijkse sporters

lidmaatschappen

11,3 mln

23.000

maandelijkse sporters

verenigingen

4,3 mln

76

leden

sportbonden
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Kernsport

2

KERNSPORTEN

Fotograaf: Hans Knapper

2 KERNSPORTEN

TRIATHLON
Flevoland is een provincie met unieke eigenschappen: water, ruimte en
natuur. Eigenschappen die van grote waarde zijn voor vele, maar ook
een aantal specifieke sporten zoals triathlon. Flevoland heeft een lange
triathlon geschiedenis: de triathlon in Almere is de eerste en oudste lange
afstand triathlon van Europa. Het zit in onze genen. Duursport past bij de
polder met de lange lijnen, het water en het groen. Sinds 2013 is triathlon
één van de kernsporten van de Provincie Flevoland.
Triathlon bestaat uit zwemmen, fietsen en hardlopen.

3,8 km

180 km

42,195 km

De hele triathlon is 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km hardlopen. Er zijn
allerlei afgeleide versies zoals de halve triathlon, olympische afstand, kwart en achtste
(sprint) triathlon.
Triathlons worden inmiddels door de
hele provincie georganiseerd voor
verschillende doelgroepen zoals
senioren, mensen met een beperking,
junioren en business teams.

In 2019 in Flevoland hebben
zoveel mensen
meegedaan aan
een triathlon als
in Nederland.

3x

380

deelnemers Trihartlon Emmeloord

265

1217

deelnemers side events Triathlon4All in
Almere, Zeewolde en Urk

deelnemers side event Junior
Challenge Flevoland 2019

8

7

35

Aantal triathlons in Flevoland
is in 2019 gelijk gebleven

Aantal triathlonpartners is
gelijk gebleven

244%

8121

Toename aantal triathlon deelnemers ten
opzichte van 2014

7004
6218

5337
3944
3329

2014

2015

2016

2017
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2018

2019

WATERSPORT
Flevoland is ontstaan uit de voormalige Zuiderzee. Het overgebleven water
rondom Flevoland, bestaande uit het IJsselmeer, het Markermeer en de
Randmeren, biedt diverse mogelijkheden voor allerlei watersporten. Wie
Flevoland een beetje kent, begrijpt dat de link tussen watersport en het
Flevolandse landschap niet moeilijk te maken is. Sinds 2013 is watersport
dan ook één van de kernsporten van de Provincie Flevoland.

Watersport.
Alle sporten beoefend op het water
zoals zeilen, windsurfen, (sloep)roeien,
kitesurfen en waterskiën.
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2102

4

451

In Flevoland
wordt meer aan
watersport gedaan
dan gemiddeld in
Nederland.

In Flevoland zijn er 12 watersport
verenigingen, die samen 2102 leden tellen.
Aan de watersportlessen in 2019 hebben
13 basisscholen en 2 scholen uit het
voortgezet onderwijs deelgenomen met
in totaal 612 leerlingen.

Flevoland telt 4 roeiverenigingen met in
totaal 451 leden.

Batavia strand
De Stichting Hoekipa Dijk heeft in 2020 de vergunning ontvangen voor de aanleg van
een 400 meter nieuw strand bij het Markermeer. Het idee voor dit strand is afkomstig
van meerdere watersportaanbieders en enthousiastelingen. Olympisch windsurfer
Kiran Badloe heeft het strand in juni 2020 geopend. Het is een officiële kitesurfspot
waar men het hele jaar door kan kitesurfen. Het idee is 5 jaar geleden ontstaan vanuit
een “ideeën wedstrijd” waar de ontwikkeling van dit strand als beste uit de bus kwam
en waar kitesurfers zich nu helemaal uit kunnen leven.
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HARDLOPEN/FIETSEN
Flevoland heeft een uniek landschap. Open vlaktes, tulpenvelden,
prachtige bossen en weidse natuurgebieden zoals de Oostvaardersplassen.
Er is geen mooiere manier om dit landschap te verkennen dan lopend en/
of op de fiets. Dat is ook het doel van het kernsportbeleid van de provincie
Flevoland: meer Flevolanders in beweging brengen en meer mensen naar
Flevoland trekken om ze te laten ervaren hoe mooi onze provincie is. In de
geactualiseerde sportnota van de provincie Flevoland heeft de provincie
naast de bestaande kernsporten watersport en triathlon, twee nieuwe pilot
kernsporten vastgesteld: hardlopen en sportief fietsen
(mountainbiken en racefietsen).

Rondje Flevopolder
Naast de verschillende wielerroutes
die Flevoland rijk is, biedt de polder
wielrenners een hele uitdaging met
Rondje Flevopolder. De renners
blijven vrijwel de gehele route op de
dijken die het mogelijk maken dat de
Flevolandse bodem zes meter onder
NAP ligt. Ze hebben 145 km de tijd
om het hoogteverschil tussen het
water aan de ene kant, en het land
aan de andere kant te bestuderen.
Onder andere het Markerkeer,
Gooimeer, Eemmeer en Nijkernauw
volgen elkaar op. Terwijl aan de
andere kant de Oostvaardersplassen,
Noorderplassen, het grootste
loofbos van Europa, Roggebotbos en
prachtige Flevolandse vergezichten
voorbij komen.

Provincie Flevoland kiest ervoor de
komende beleidsperiode dezelfde
kernsporten te ondersteunen. Op grond
van onderzoek en ervaringen van de
afgelopen jaren wordt duidelijk dat het
zinvol is om twee kernsporten toe te
voegen:

1. Fietsen
(wielrennen en mountainbiken)
2. Hardlopen
Deze twee nieuwe sporten kunnen een
mooie bijdrage leveren aan de identiteit
van Flevoland, gebiedspromotie, leefstijl
en de mogelijkheid om evenementen te
organiseren.
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TOP 10 2013 - 2019
2019 hebben in Flevoland
28 hardloopevenementen

MEEST BEOEFENDE SPORTEN

In

plaatsgevonden. Hier zijn de
triathlonevenementen niet bij
opgeteld

Fitness, individueel (binnen)
2.997.000 (2019) | 2.300.000 (2013)
Wandelsport
2.530.000 (2019) | 1.675.000 (2013)

Wielerwedstrijden: 7

Zwemsport
1.592.000 (2019) | 1.581.000 (2103)
Wist je dat...

Hardlopen
1.401.000 (2019) | 1.413.000 (2013)

... elke Flevolandse gemeente minstens
één mountainbike route heeft?

Fietssport
1.174.000 (2019) | 991.000 (2013)

... er in elke Flevolandse gemeente een
toerclub/fietsvereniging is?

Voetbal
1.039.000 (2019) | 1.090.000 (2013)

... sinds drie jaar in Dronten het
Nederlands Clubkampioenschap
ploegentijdrit plaatsvindt?

Fitness, in een groep (binnen)
834.000 (2019) | 523.000 (2013)

... Flevoland met de Omloop Flevoland
en de Rabobank Tulpenclassic twee
langlopende populaire toertochten
heeft?

Dansen
534.000 (2019) | 459.000 (2013)
Yoga
513.000 (2019) | 274.000 (2013)

... de Zuiderzee klassieker en de
IJsselmeer Challenge door Flevoland
gaan?

Tennis
433.000 (2019) | 436.000 (2013)

Bron: “Zo sport Nederland” NOC*NSF
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Bevindingen

Wist je dat

We zien geen grote wijzigingen in de
top tien ten opzichte van 2018. Fitness
individueel (binnen) en wandelen zijn
nog steeds de meest beoefende sporten.
Yoga is een plek gestegen waardoor
tennis op plaats tien staat.
Yoga is tevens procentueel het hardst
gestegen met 13 %.

Fitness, individueel (binnen) en
Wandelsport niet alleen door de meeste
mensen beoefend wordt, maar dat deze
sporten ook het vaakst door de sporters
beoefend worden? Een individu beoefende
in 2019 gemiddeld per maand
10,7 x de Wandelsport en 8,3 x
Fitness, individueel (binnen).

Wandelsport
2.530.000 sporters
77.000 leden

Zwemsport
1.174.000 sporters
106.000 leden

Fietssport
1.592.000 sporters
135.000 leden

Bevindingen
Bij een groot aantal sporten is het aantal sporters flink hoger dan het
aantal leden dat is aangesloten bij de bond. Vooral bij wandel-, fiets- en
zwemsport is het verschil tussen het totaal aantal mensen dat de sport
beoefent en het aantal leden groot. In 2019 waren er bijvoorbeeld bijna
33 KEER meer wandelaars dan leden van de bond.
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WAT DOEN WIJ?
Sportservice Flevoland levert een bijdrage in de promotie van Flevoland
als watersport-, triathlon-, hardloop- en fietsprovincie door de sporten
en de daaraan gerelateerde evenementen toegankelijker en zichtbaarder
te maken. Voor de kernsporten bestaat een specifiek ondersteunings
programma om de sport op de kaart te zetten. Dit doet Sportservice onder
meer door onderwijsclinics, het organiseren van side-events, ondersteunen
van evenementen, regionale samenwerking en het ondersteunen van
sportverenigingen/organisaties.
Met triathlon, watersport, hardlopen en
fietsen als kernsporten wil de Provincie
Flevoland:

Coördinerende aanpak: versterken
regionale samenwerking door
organiseren netwerkbijeenkomsten

I d
 e regionale impact van de sporten
vergroten,
II de kernsportstructuur versterken,
III Flevoland profileren en promoten als
aantrekkelijke provincie.

Kennismaking met kernsporten
jeugd door middel van
onderwijsprojecten
Promotie door gezamenlijke
evenementenkalender en beeldmerk
Evenementen toegankelijker maken
voor bredere doelgroepen door sideevents
Monitoring en evaluatie van proces
en voortgang kernsporten, door
o.a. kernsportonderzoeken en
economische impact

Meer informatie over de
Flevolandse kernsporten vindt u op
sportflevo.nl/kernsporten
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Topsport

3

TOPSPORT
Fotograaf: Kristian Krijgsman

3 TOPSPORT
Topsport Flevoland is een bedrijfsonderdeel van Sportservice Flevoland en
steunpunt voor de begeleiding van sporttalenten en Regionale Training
Centra (RTC). Topsport Flevoland is het officiële kenniscentrum voor
talentontwikkeling in de sport in Flevoland en daarmee het provinciaal
aanspreekpunt voor topsporters en sporttalenten. Als provinciale
sportorganisatie vertaalt Topsport Flevoland het landelijke topsportbeleid
naar een regionaal niveau.
RTC
Een Regionaal Training Centrum (RTC)
is een voltijd trainingsprogramma
onder aansturing van de sportbond.
Sporttalenten kunnen hier meer
trainingsuren maken, aanvullend op de
vereniging en krijgen extra faciliteiten
aangeboden. Zo kunnen zij langere tijd in
hun eigen omgeving blijven wonen, een
intensief trainingsprogramma volgen en
geschoold worden op topsport relevante
onderwerpen zoals: voedingsadvies,
mentale training, fysiotherapie en
sportmedische begeleiding. Ook is het
mogelijk door begeleiding van Topsport
Flevoland afspraken te maken met
topsport vriendelijk onderwijs, zodat
school en topsport gecombineerd kan
worden.

Flevoland telt op dit moment zeven
RTC’s*
1. Handboogschieten
2. Triathlon
3. Badminton
4. Zeilen
5. Windsurfen
6. Taekwondo
7. Voetbal
*Voetbal kent geen RTC
selecties maar Almere City FC
heeft als BVO wel een erkende
jeugdopleiding. Ook deze jeugdopleiding
ondersteunen wij bij het uitvoeren van
de leerlijnen voor talenten die worden
aangedragen door het NOC*NSF.

FACT!
De leeftijd van de talenten varieert
van 9 tot 20 jaar. In totaal zijn
er 76 talenten in 2019 die bij de
verschillende RTC’s deelnemen aan
het trainingsprogramma.
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Kanshebbers Olympische
en Paralympische Spelen
2021
Kiran Badloe

TOTAAL 272 SPORTERS
A-status

8

B-status

4

Sporters behorend tot de mondiale top 8

Lilian de Geus

Sporters behorend tot de mondiale top 16

Bo Kramer

Internationaal Talent

16

Nationaal Talent

27

Toptalenten op internationaal niveau

Laila Youssifou
Niki van Sprang
Bianca Baak

Toptalenten op nationaal niveau

Belofte

Cheyenne Bouthoorn

Aantal sporters

Talenten waarvan de verwachting is dat ze
binnen korte tijd gezien zullen worden als
(inter)nationale toptalenten

Flevolands Talent

Status die wordt toegekend door Topsport
Flevoland. Voor talenten die niet in
aanmerking komen voor een NOC*NSF status.

104
125

FLEVOLANDS TALENTENFONDS
Sporttalenten met een NOC*NSF erkende status mogen één keer per jaar
een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Flevolands Talentenfonds.
Het gaat om incidentele extra uitgaven die de sporter niet zelf of uit andere
bronnen gefinancierd krijgt. Een subsidie wordt vaak gevraagd voor een
trainingsstage, voor de kosten van een belangrijk sporttoernooi, secundaire
sporttrainingen en (para) medische begeleiding welke niet binnen het eigen
ziektekostenpakket wordt vergoed. Het Flevolanse Talentenfonds wordt
mede mogelijk gemaakt door de Flevolandse gemeenten. De bijdragen
variëren van € 250,- tot maximaal € 500,-.

68

€

€20.000,-

In 2020 hebben 68 Flevolandse sporttalenten een bijdrage ontvangen uit het
Flevolands Talentenfonds voor een totaalbedrag van € 20.000,-.
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Faciliteiten
Topsport Flevoland biedt topsporters en
sporttalenten op diverse vlakken facilitaire
en soms ook financiële tegemoet
komingen aan. Al onze voorzieningen
bieden hoogwaardige kwaliteit en zijn
getoetst aan de criteria van NOC*NSF.
			

Op vertoon van de digitale Flevolandse
topsportpas kunnen de sporters
gebruikmaken van de 25 specialisten in
het faciliteitennetwerk. Verwijzing loopt
uitsluitend via Topsport Flevoland.

Een van de faciliteiten in ons netwerk is sportdiëtiste Josette van Toor,
één van de weinige sportdiëtisten in Nederland met het internationale
Sports Nutrition diploma van het IOC.

“Sporten vergt veel van het (sport)lichaam. Optimale brandstoffen en bouwstoffen zijn
een pré. Niet alleen om tijdens de training of wedstrijd optimaal te kunnen presteren, maar
ook daarna om te kunnen herstellen. Voeding is hiermee een belangrijke puzzel. Met de juiste
voeding, aangepast op de persoon, voorkom je diverse klachten zoals blessures, verminderde
weerstand, vermoeidheid, maag- darmproblemen en nog veel meer. En daar kan ik
de sporters mee begeleiden.”

WAT DOEN WIJ?
Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner van Flevoland zijn/haar talent
kan ontwikkelen, op zijn/haar eigen niveau. Topsport Flevoland richt
zich met name op de bovengemiddelde sporters, in de ontwikkeling van
sporttalent op weg naar de top. Wij faciliteren talentontwikkeling en bouwt
aan een topsportklimaat in Flevoland, waarbij zoveel mogelijke jonge
sporters de mogelijkheid geboden wordt hun talent verder te ontwikkelen.
Als provinciale sportorganisatie vertalen wij het landelijke topsportbeleid
naar een regionaal niveau.
Wij adviseren RTC’s en bieden workshops,
expertmeetings en cursussen aan. We
monitoren de resultaten en doorstroom
van talenten richting de NTC’s.
Als extra bieden we samen met het AKT

(Almere Kenniscentrum Talent) een ASM
training aan. Sporters van verschillende
disciplines trainen samen (alle RTC’s en
sportvormen door en met elkaar).

Wilt u meer weten over Topsport in Flevoland, ga dan naar topsportflevoland.nl
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Fotograaf: Mud Masters

Evenementen

4

EVENEMENTEN

4 EVENEMENTEN
In Flevoland worden vele sport- en
recreatieve evenementen georganiseerd.
Deze evenementen dragen bij aan de
economie, een actieve leefstijl, de gezondheid,
participatie, imago en bekendheid. Als
Sportservice Flevoland richten wij ons op
grootschalige sportevenementen met
landelijke of zelfs internationale uitstraling.
Maar ook op lokale (vaak kleinschalige)
evenementen die juist een belangrijke
maatschappelijke functie hebben.

NK Beachsoccer Dronten 2019

120

90

Jaarlijks vinden er 120
sportevenementen
in Flevoland plaats.
Bij 90 daarvan speelt
Sportservice Flevoland
een rol in de promotie,
begeleiding en advies.

Triathlon Noordoostpolder 2019

€ 45.968,82,-

€ 22.221,-

Gemiddelde besteding bezoekers
€ 16,93 (2018)

Gemiddelde besteding bezoekers
€ 15,63

Aantal bezoekers 4.250

Aantal bezoekers 2.650
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Zeewolde Endurance 2019

Challenge Almere - Amsterdam 2019

€ 644,-

€ 167.265,-

Gemiddelde besteding bezoekers
€ 5,21 (2016)

Gemiddelde besteding deelnemers
€ 82,78

Aantal bezoekers 1.868

Aantal deelnemers 2.428

Start2Finish
Dat ook (sport)evenementenorganisaties
getroffen zijn door COVID-19, valt
buiten kijf. Veel organisaties hebben hun
evenement(en) af moeten gelasten of
door moeten schuiven naar 2021. Toch
zijn er gelukkig ook evenementen die het
voor elkaar hebben gekregen om hun
evenement in het najaar 2020 alsnog, in
aangepaste vorm natuurlijk, door te laten
gaan. Zo ook Start2Finish, die maar liefst
vijf sportevenementen in amper acht
weken tijd organiseert: Duin Triathlon,
30 van Almere, Open NK Duathlon, Tijdrit
Almere en de Halloween Run.

tijdslot te melden voor het ophalen van
hun startnummer en het inchecken
in de wisselzone aldus Start2Finish
eventmanager Kevin de Jong. Dit houdt
ook in dat er meerdere startsessies zijn,
een tijdschema voor het inchecken in
de wisselzones en een tijdslot voor het
uitchecken nadat de wedstrijd is voltooid.
Deze methode is door de veiligheidsregio
als veilig bestempeld.
Een ander verschil ten opzichte van
voorgaande edities is het ontbreken
van sfeer verhogende elementen. Het
draait dit jaar alleen om de sport, alle
bijzaken die ervoor zorgen dat mensen
langer blijven hangen ontbreken en
publiek en begeleiders worden verzocht
thuis te blijven. Alles onder het motto:

Belangrijkste aspect in deze
coronaproof edities is de flow: “Normaal
gesproken komt een atleet naar het
evenemententerrein op een tijdstip
naar keuze. Voor de één is dat vlak voor
de start en voor de ander is dat ruim
van tevoren, zodat er alvast wat sfeer
geproefd kan worden. Nu vragen wij
atleten om zich binnen een bepaald

Voorkomen is beter dan genezen.
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WAT DOEN WIJ?
Sportevenementen zijn belangrijk voor de Flevolanse samenleving.
Deelnemers krijgen een podium, bezoekers worden vermaakt en geïnspireerd
en vrijwilligers beleven een unieke ervaring. In Flevoland worden veel
sportevenementen en activiteiten georganiseerd die jaarlijks duizenden
bezoekers en deelnemers trekken, uit zowel binnen- als buitenland. Een goed
georganiseerd evenement trekt meer bezoekers en deelnemers.
Met onze jarenlange ervaring helpen we
u graag bij het succesvol(ler) organiseren
van uw evenement met planvorming
en organisatie. Hierbij gaat het vooral

Expertmeetings

om evenementen die aansluiten bij het
provinciaal sportbeleid van de Provincie
Flevoland.

Ondersteuning

Monitoring

Promotie

Ga naar sportflevo.nl/evenementen voor meer info en de download naar de
brochure met zeven gouden tips voor een succesvol sportevenement.
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Fotograaf: Mathilde Dusol

Aangepast Sporten

5

AANGEPAST
SPORTEN

5 AANGEPAST SPORTEN
Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen: ook voor mensen met een
beperking. Niet alleen vanwege de positieve effecten op de gezondheid,
maar ook omdat sport een uitstekend middel is voor het bevorderen van
sociale integratie. Aangepast sporten is voor iedereen die ondersteuning
nodig heeft om mee te draaien binnen het (regulier) sportaanbod. Het
gaat bijvoorbeeld om mensen met een verstandelijke, lichamelijke of
zintuigelijke beperking.

Aantal Flevolanders met een
beperking

Aantal sportactiviteiten in Flevoland
Aantal structurele sportactiviteiten in
Flevoland

6%

Bijna
van de Flevolanders heeft
een beperking

Slechts één op de vijf mensen met
een chronische aandoening én fysieke
beperking sport wekelijks.

23%
59%

Dit komt neer op
Bij mensen zonder aandoening/beperking
is dit

Ook voldoen mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke
beperking minder aan de opgestelde
beweegrichtlijnen.
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124

81

activiteiten

sportaanbieders

Samenwerkingspartners
Ondersteunend
MEE
Sociale wijkteams

Overheden
Gemeenten
Provincie

150

samenwerkingspartners sport,
welzijn, zorg,
Sportaanonderwijs
bieders

Zorg
Wooninstellingen
Revalidatiecentra

(Speciaal)
Onderwijs

STIMULANSEN VOOR DEELNEMERS OM TE GAAN SPORTEN

€
Een sportmaatje die
meegaat de eerste
keer/keren

Lage prijzen
om te sporten
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Activiteit
aangepast aan
de beperking

Deskundige hulp
bij het zoeken naar
sportaanbod

WAT DOEN WIJ?
Sportservice Flevoland heeft een coördinerende rol in het uitvoeren van
het provinciaal beleid op het gebied van aangepast sporten. Daarnaast
zijn wij verantwoordelijk voor de uitrol van het landelijke beleid. Onze
aanpak is onder te verdelen in: regionale samenwerking, sociale kaart en
organisatorische integratie.
Sportservice Flevoland is voor de sporters, sportaanbieders, gemeenten en
zorgorganisaties het aanspreekpunt in de provincie Flevoland. Wij zorgen door middel
van de regionale samenwerking voor:

het verbinden van diverse
sectoren, zoals zorg- en welzijns
organisaties, sportaanbieders,
onderwijs en gemeenten;
de ondersteuning van sportaan
bieders bij de integratie van
aangepast sporten binnen hun
reguliere aanbod;

"Er is in Flevoland altijd een sport
die bij je past!"

ondersteuning van lokale
initiatieven voor vernieuwd of
vernieuwend aanbod;

In de sociale kaart is het
sportaanbod voor mensen met
een beperking in Flevoland in
kaart gebracht. Dit overzicht
staat op het landelijke online
platform Uniek Sporten.

de organisatie van het
voorlichtingsproject Lucky Wheels
waarbij een docent in de klas laat
zien hoe het is om een beperking
te hebben;
een betere zichtbaarheid van het
sportaanbod voor mensen met
een beperking in Flevoland;
afstemming tussen vraag en aanbod.
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Als u meer wilt weten over
aangepast sporten, onze partners,
werkwijze of sportaanbod bij u in de
buurt, ga dan naar onze website
sportflevo.nl/aangepast-sporten

Beweegvriendelijke
omgeving

Fotograaf: Bram de Vrind De Fietsjournalist
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BEWEEGVRIENDELIJKE
OMGEVING

6 BEWEEGVRIENDELIJKE OMGEVING
Sporten en bewegen vindt steeds meer recreatief plaats in de openbare
ruimte. De infrastructuur van Flevoland maakt onze provincie een zeer
geschikt gebied voor het bewegen in de openbare ruimte. Het biedt genoeg
kansen om het sporten en een gezonde leefstijl van de Flevolander te
bevorderen.

83%

74%

van de Flevolanders
sport en/of beweegt
minimaal 1x per week

sport en/of beweegt
daarbij in de
openbare ruimte

32%

van de Flevolanders is
afgelopen jaar meer gaan
sporten en/of bewegen

Belangrijkste redenen

Voor de
gezondheid

OPENBARE RUIMTE

7,2

Flevoland

Genieten van
het buiten zijn

Ontspanning

GEBIED VAN GROEN

7,9

Flevoland
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Geen
verplichting

GOED ONDERHOUDEN
OPENBARE RUIMTE

6,7

Flevoland

WAT DOEN WIJ?
De ‘beweegvriendelijke omgeving’ is als vijfde thema toegevoegd in
de ‘Actualisatie Sportnota Provincie Flevoland: Samenspel rendeert in
Flevoland (2019-2022)’. De komende jaren richt Sportservice Flevoland
zich op het stimuleren en versterken van de beweegvriendelijke openbare
ruimte in Flevoland. In dit project wordt nauw samengewerkt met
stakeholders en organisaties om bestaande en kansrijke bovenlokale
sportieve openbare voorzieningen in kaart te brengen.

Verkennen van de situatie van sporten in de
openbare ruimte

Inventarisatie van beweegvriendelijke
omgeving in Flevoland

Promoten van beweegmogelijkheden
in de openbare ruimte in Flevoland

Flevoland is de tweede provincie
met de beste faciliteiten voor sport
en bewegen in de openbare ruimte.

Meer informatie vindt u op onze website: sportflevo.nl/openbare-ruimte
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WAT DOEN WIJ NOG MEER?
Almere Kenniscentrum Talent (AKT)
Het Almere Kenniscentrum Talent
(AKT) is een expertisecentrum op
het gebied van sport en bewegen,
opgezet door de gemeente Almere
in samenwerking met de provincie
Flevoland. Belangrijkste doelstelling
is het stimuleren van jonge mensen
om (meer) te bewegen en hun (top)
sporttalent verder te ontwikkelen. Hierbij
is de samenwerking tussen coaches,
vakdocenten bewegingsonderwijs,
sportverenigingen en -bonden, regionale
trainingscentra en (landelijke) onderwijsen kennisinstellingen essentieel.

Verenigingsondersteuning
Sportverenigingen lopen tegen
allerlei problemen aan: een tekort aan
vrijwilligers, het voldoen aan de weten regelgeving en vergrijzing van de
vereniging/het bestuur. In opdracht van
Flevolandse gemeenten adviseren wij
sportverenigingen.

Lokale sportakkoorden
Een speciale rol bij de totstandkoming
van de lokale sportakkoorden is
weggelegd voor de sportformateur.
De sportformateur heeft de taak om
diverse partijen aan tafel te krijgen en
het gesprek over de invulling van een
sportakkoord en de afspraken daarbinnen
te faciliteren. Het eindproduct van de
inzet van een sportformateur is een
lokaal sportakkoord. De sportformateur
van Sportservice Flevoland is binnen
verschillende Flevolandse gemeenten
aan de slag gegaan als onafhankelijk
procesbegeleider.

Advisering van meerdere
verenigingen om de zaken financieel
weer op orde te krijgen in opdracht
van de gemeente Almere.

VOORBEELDEN VAN
ONDERSTEUNING:

€

Ondersteuning bij het opheffen
van een omni vereniging en het
samenvoegen van meerdere
verenigingen in opdracht van de
gemeente Noordoostpolder.

Advisering van verenigingen met een
tekort aan bestuursleden in opdracht
van de gemeente Dronten.
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Fittesten
Mensen bewegen steeds minder en een
groot gedeelte van de senioren is inactief.
Dit brengt een gezondheidsrisico met
zich mee. Een fittest geeft inzicht in hun
fysieke en mentale fitheid. Daarnaast
biedt het een kennismaking met
uiteenlopende vormen van bewegen. Het
geeft deelnemers de mogelijkheid om
op een ongedwongen manier hun fitheid
te testen en met sport en bewegen in
aanraking te komen. Wij zetten fittesten
niet alleen in voor senioren, maar ook voor
gehandicapten, volwassenen of jeugd.

BRONNEN

GGD Flevoland
NOC*NSF “Zo sport Nederland”
Provincie Flevoland “Onbeperkt in
Beweging 2018”
Volksgezondheidenzorg.info
Uniek Sporten
Sportservice Flevoland Sportpeiling 2020

UITGAVE

Sportservice Flevoland
Postbus 2251
8203 AG Lelystad

Wij hebben een brede ervaring
in (sport)beleidsadvies omdat wij
actief zijn in de Flevolandse gemeenten
en daarnaast opdrachten uitvoeren voor de
provincie Flevoland en een aantal landelijke
organisaties. Meer weten, ga naar
www.sportflevo.nl/nog-meer
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MEER WETEN?

Met deze informatie hopen wij u een beeld te hebben gegeven van wat er
op het gebied van sport gebeurd in Flevoland en wat onze rol daarin is.
Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met
ons op via www.sportflevo.nl of via info@sportflevo.nl.

Fotograaf: Maarten Feenstra

