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DOEL VAN HET SPORT- EN 
BEWEEGAKKOORD 

 

In juni 2018 is een Nationaal Sportakkoord gesloten op initiatief van de Rijksoverheid (Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport), met het NOC*NSF en de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten). Het 

doel is sport en bewegen beter in de schijnwerper te zetten als essentiële componenten van een gezonde 

samenleving. 

Door de landelijk uitgesproken ambities te vertalen naar de lokale situatie op gemeenteniveau kan 

middels samenwerking een toekomstbestendig klimaat worden bevorderd om ook iedereen in 

Barendrecht te laten meedoen aan sporten en bewegen. Wij noemen dit dan ook het Barendrechts Sport- 

en Beweegakkoord. 

Een Sport- en Beweegakkoord is ook iets anders dan gemeentelijk sportbeleid. Natuurlijk is ook 

gemeentelijk sportbeleid gericht op het mogelijk maken en bevorderen van sport en bewegen, maar dit 

beleid wordt gestuurd door het gemeentebestuur en gecontroleerd door de gemeenteraad. Benodigde 

budgetten zijn onderdeel van de gemeentebegroting.  

Het Sport- en Beweegakkoord doet een appèl op de betrokkenen en belanghebbenden bij sport en 

bewegen (de ‘stakeholders’) zelf om hun vermogen te vergroten de samenleving mee te nemen in de 

behoefte aan gezond sporten en bewegen. Stakeholders in dit Sport- en Beweegakkoord zijn onder 

andere sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, scholen, zorg- en 

welzijnsinstellingen, de gemeente en de lokale sportraad. Samenwerking en toekomstgerichte 

ontwikkeling zijn de fundamenten voor dit Sport- en Beweegakkoord. De gewenste maatschappelijke 

doelen kunnen immers in de toekomst niet alleen worden bereikt via de traditionele sportverenigingen. 

Daarmee is dit Barendrechts Sport- en Beweegakkoord duidelijk bedoeld als een initiatief van alle 

betrokkenen ‘in het veld’ en daarmee van iedereen die zich samen wil inspannen om de geformuleerde 

ambities te realiseren. 
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PROCES 
 

 

Na een vroege omarming van de intenties om, in navolging van een Nationaal Sportakkoord, een 

Barendrechts Sport- en Beweegakkoord te sluiten heeft het veld van belanghebbenden de tijd genomen 

om helderheid te scheppen in de bedoelingen van het Sportakkoord, de ambities, de activiteiten en de 

structuur. 

Onder begeleiding van een sportformateur is een klankbordgroep gevormd met vertegenwoordigers van 

enkele belangrijke stakeholders. Zij hebben voorbereidingen getroffen om een Sport- en Beweegakkoord 

in Barendrecht tot een succes te maken. 

In een bijeenkomst met het gehele veld van betrokkenen van afgelopen 11 maart 2020 is gebleken dat er 

draagvlak is voor de ambities die zijn geformuleerd voor Barendrecht en dat dit Sport- en Beweegakkoord 

een uitstekende motivatie is om samenwerkingsverbanden aan te gaan om deze doelstellingen te 

realiseren. 
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AMBITIES VOOR BARENDRECHT 
 

De eerder genoemde klankbordgroep heeft in eerste aanzet de ambities geformuleerd van het Sport- en 

Beweegakkoord voor Barendrecht. Inmiddels hebben alle betrokkenen deze ambities omarmd en 

vastgesteld. De ambities sluiten aan bij de deelakkoorden die zijn gesloten binnen het Nationaal 

Sportakkoord. Ze zijn richtinggevend, niet bepalend. Als inzichten mettertijd verschuiven, kunnen ze 

worden aangepast.  

Inclusief sporten & bewegen 

Iedere Barendrechter kan met plezier kan sporten, zonder zich buitengesloten te voelen vanwege leeftijd, 

gender, fysieke of mentale gezondheid, beperking, etnische achtergrond, seksuele voorkeur of sociale 

positie. Direct betrokkenen zetten zich hiervoor in en stemmen vraag en aanbod op elkaar af. 

Vitale sport- en beweegaanbieders 

Sport- en beweegaanbieders zetten zich in om nu en in de toekomst aan te sluiten op de behoefte van de 

inwoners van Barendrecht. Zij werken aan deskundigheidsbevordering van trainers, bestuurders en 

vrijwilligers en worden hierbij begeleid en ondersteund door partners (zowel landelijk als lokaal).  

Van jongs af aan vaardig in bewegen  

Blijvend bewegen start met het aanleren van motorische vaardigheid van kinderen. Het motorisch 

bekwamen van kinderen gebeurt door het creëren van voldoende beweegaanbod en vraagt om 

deskundige kader. Onderwijs, sportaanbieders en andere maatschappelijke partners gaan samenwerken 

om voldoende kwalitatief aanbod te realiseren.  

Duurzame sportinfrastructuur 

Bestaande sportvoorzieningen worden optimaler en multifunctioneler gebruikt, zowel voor sport- en 

bewegen als ook voor meer ontmoetingen. Ook bij renovatie en nieuwbouw is hier extra aandacht voor, 

waarbij ook zoveel mogelijk duurzame maatregelen (reductie van stroom- en watergebruik en afval) 

worden getroffen. Betrokken partners zetten zich tevens in om het bewegen en sporten in de openbare 

ruimte te stimuleren. 

Positieve sportcultuur  
Alle Barendrechters sporten en bewegen met plezier in een (sociaal) veilige omgeving. Sport- en 

beweegaanbieders spannen zich hiervoor in en worden daarin ook begeleid.  

Topsport die inspireert 

De kracht van topsport en lokale sporthelden wordt gebruikt om andere Barendrechts te inspireren om te 

sporten en bewegen. Topsporters zijn de ambassadeurs van breedtesport.  
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WIE DOET ER MEE 
 

Partners in het Barendrechts Sport- en Beweegakkoord zijn de eerder genoemde betrokkenen ‘in het 

veld’: sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, scholen, zorg- en 

welzijnsinstellingen, de gemeente, de lokale sportraad en andere organisaties hebben allemaal 

bijgedragen aan de totstandkoming van dit Sport- en Beweegakkoord. 

De partijen die meedoen zijn eigenaar van het akkoord, maar iedereen die aanhaakt binnen de 

doelstellingen van het Barendrechts Sport- en Beweegakkoord wordt daarmee ook mede-eigenaar. 

 

Uiteraard is het mogelijk dat partijen zichzelf nog aanmelden voor deelname aan het lokale sportakkoord. 

Deze partijen kunnen naast zichzelf aan te melden ook benaderd worden door het klankbord.  

 

Alle aangesloten partijen zijn te vinden op de laatste pagina van dit document.  
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HOE KOMEN DE ACTIVITEITEN 
TOT STAND 

 

In een ‘match-making’ bijeenkomst op 11 maart 2020, met alle betrokkenen, zijn de eerste verbanden 

gesmeed. Deze activiteiten zijn niet statisch en zullen in de loop van de tijd veranderen. Sommige 

activiteiten zullen niet van de grond komen, terwijl er ook nieuwe kunnen worden toegevoegd.  

Hieronder een korte opsomming van de activiteiten naar aanleiding van de bijeenkomst op 11 maart: 

Inclusief sporten en bewegen: 

• Organiseren van een sportplein of sportmarkt 

• Valpreventie voor ouderen 

• Meer seniorensport bij sportverenigingen 

• Ouderen meer naar buiten en/of meer bewegen 

• Sportmaterialen inzamelen voor mensen met een beperking 

• Nieuw sportaanbod creëren voor mensen met een beperking 

• Laagdrempelig sport aanbieden voor kinderen met een afwijkend gedrag 

Vitale sport- en beweegaanbieders: 

• Gezonde sportkantine bij sportclubs realiseren 

• Werven van vrijwilligers versterken 

Van jongs af aan vaardig in bewegen: 

• Didactische en pedagogische vaardigheden verbeteren bij sportclubs 

• Basisscholen worden Gezonde School (thema Bewegen) 

• Fit Happy Kids: gericht op kinderen met overgewicht 

• Betere begeleiding naschools sporten 

• Beweegtest inzetten 

• Funrun4kids organiseren 
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HOE KOMEN DE ACTIVITEITEN 
TOT STAND 

                                               

Duurzame sportinfrastructuur: 

• Integraal accommodatieplan opstellen 

• Ouderen bezoeken sportwedstrijden 

• Sportaccommodatie beschikbaar stellen voor andere partijen 

Positieve sportcultuur: 

• Deskundigheidsbevordering op eerste hulp en sportblessures 

• Jongeren motiveren middels sport en bewegen 

• Weerbaarheidstraining jeugd 

• Stimuleren positief omgaan met elkaar 

Topsport die inspireert: 

• Topsportverenigingen samenbrengen 

• Topsportwedstrijden inzetten voor schoolklassen 

• Topsporters als ambassadeur 

Voor een totaaloverzicht verwijzen we naar Trello: https://trello.com/b/rkPMTS3j/sport-en-

beweegakkoord-barendrecht. 

 

Dit platform biedt de mogelijkheid met alle stakeholders te communiceren over de activiteiten die 

worden geïnitieerd. Vanuit diverse kanalen, zoals de website van de gemeente Barendrecht, kan naar dit 

platform worden verwezen. 

Bijeenkomsten zoals op 11 maart 2020 blijven nodig om het Sport- en Beweegakkoord gaande te houden 

en (nieuwe) ontmoetingen en verbindingen te faciliteren en te stimuleren. De hieronder beschreven 

borging van het akkoord helpt de continuïteit van het Barendrechts Sport- en Beweegakkoord nog meer 

te verzekeren. 

https://trello.com/b/rkPMTS3j/sport-en-beweegakkoord-barendrecht
https://trello.com/b/rkPMTS3j/sport-en-beweegakkoord-barendrecht
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BORGING VAN HET 
BARENDRECHTS SPORT- EN 

BEWEEGAKKOORD 
 

Het succes van de samenwerkingsverbanden ligt in eerste instantie in de handen van de partijen die het 

omschreven doel van hun project willen bereiken. Zij kunnen daarbij gebruik maken van ondersteuning. 

Het Sport- en Beweegakkoord voorziet daarin door rollen toe te wijzen aan de eerder genoemde 

klankbordgroep en aan een “regisseur”. 

 

Regisseur 
De regisseur is een hands-on professional, die initiatiefnemers van samenwerkingsverbanden kan helpen 

en verbinden, die bijeenkomsten kan organiseren en die gemakkelijk benaderbaar is. De buurtsportcoach 

van KijkopWelzijn is daarvoor een ideaal persoon. 

Het reguliere takenpakket van de buurtsportcoaches sluit uitstekend aan bij de gevraagde skills. 

Zij organiseren zelf activiteiten en ondersteunen verenigingen met bestuurlijke vragen. Daarom hebben 

de buurtsportcoaches een uitstekend netwerk op het terrein van sport, maar ook goede contacten met 

instanties die zich bezig houden met maatschappelijke ondersteuning en welzijn. 

Bovendien, door hun positie, hebben de buurtsportcoaches ook een gemakkelijke entree bij de Gemeente 

Barendrecht.  Voor dit Sport- en Beweegakkoord is de gemeente één van de partners op gelijk niveau met 

de andere partners, maar voor het uitvoerbaar maken van veel initiatieven zal toestemming van de 

gemeente voor gebruik van faciliteiten immers onontbeerlijk zijn. 

De buurtsportcoach is, evenals twee andere leden van de klankbordgroep, ook betrokken bij de 

organisatie van het Sportcafé Barendrecht. Dit initiatief, waar de sportverenigingen tweemaal per jaar 

samen komen, draagt bij aan de verbinding van de sportverenigingen naar het Sport- en Beweegakkoord. 

Met deze achtergrond en het feit dat de buurtsportcoaches al een bestaande organisatie zijn, in een 

professionele infrastructuur (te bereiken via bekende kanalen), zijn zij de beste partij om het Sport- en 

Beweegakkoord te ondersteunen. 
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      REGISSEUR 
                        

In de rol van regisseur kan de buurtsportcoach ook contacten leggen naar de Adviseur Lokale Sport (via de 

Sportlijn van het Nationaal Sportakkoord) en/of professionals uit het lokale netwerk.  

Immers, met name de sportverenigingen opereren op basis van vrijwilligers. Zij hebben mogelijk behoefte 

aan (semi-) professionele ondersteuning voor de ontwikkeling van hun organisatie, bijvoorbeeld in de 

vorm van: 

- Contact en sparring 

- Informatie en advies op verenigingszaken (ledenbinding, financiën, werven vrijwilligers, etc.) 

- Coaching en begeleiding  

- Inspiratiesessies en workshops 

- Trainingen 

De regisseur en zijn contacten zijn beschikbaar om te helpen de juiste route te vinden naar de geschikte 

support. 
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KLANKBORDGROEP 
 

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse partijen die zich sterk betrokken voelen bij 

het Barendrechts Sport- en Beweegakkoord. Middels hun netwerk, mankracht, ervaring en/of positie 

fungeert de klankbordgroep als sparringpartner voor de regisseur en initiatiefnemers van activiteiten.  
De klankbordgroep zal op eigen initiatief, of op verzoek van de regisseur, beschikbaar zijn voor het 

organiseren van nieuwe match-making bijeenkomsten zoals die van 11 maart 2020. Daar kan ook het 

gehele veld van betrokkenen worden geïnformeerd over de voortgang van initiatieven die worden 

ontplooid binnen het Barendrechts Sport- en Beweegakkoord.  

 

De klankbordgroep kan in de loop van de tijd van samenstelling veranderen, maar vooralsnog bestaat 

deze uit de volgende personen: 

• Aad Kommené  (Gemeente Barendrecht) 

• Jos Vis (radiomaker) 

• Léon Braat/Martijn Blok (Adviseur Lokale Sport) 

• Leon van der Wilk (Sportcafé Barendrecht) 

• Nathalie Termorshuizen (KVLO) 

• Pia van Dalen (Stichting Present) 

• Wim de Boom (Sportraad Barendrecht) 

• Wouter van der Pas (buurtsportcoach KijkopWelzijn) 
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UITVOERINGSBUDGET 
 

De klankbordgroep zal ook toezien op de besteding van het zogenaamde uitvoeringsbudget. Vanuit het 

ministerie van VWS zal dit uitvoeringsbudget ter beschikking worden gesteld voor drie achtereenvolgende 

jaren. Voor zover nu bekend gaat het om een bedrag van € 30.000,- voor 2020, 2021 en nog eens 

eenzelfde bedrag voor 2022.  

In het Barendrechts Sport- en Beweegakkoord is afgesproken dat dit bedrag benut kan worden om het 

opstarten van activiteiten en initiatieven binnen het Sport- en Beweegakkoord mede te financieren. Na 

het succesvol starten van een activiteit zal die op ‘eigen benen’ moeten kunnen staan of vanuit een 

andere financieringsbron betaald kunnen worden.  

De criteria om voor dit uitvoeringsbudget in aanmerking te komen worden door de klankbordgroep 

bepaald. Zij toetsen ook de diverse aanvragen op basis van die criteria en komen tot een besluit met 

meerderheid van stemmen.  

Hoewel dit uitvoeringsbudget vanuit het rijk vooralsnog voor drie jaren is vastgesteld, heeft het 

Barendrechts Sport- en Beweegakkoord de ambitie een meerjarige cultuur van samenwerking te starten 

die niet afhangt van de rijksbijdrage. 
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ONDERSCHRIJVING 
 
Dit Barendrechts Sport- en Beweegakkoord wordt ondersteund door de deelnemende partners, 

vertegenwoordigd door: 
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                            ONDERSCHRIJVING 
 

Dit Barendrechts Sport- en Beweegakkoord wordt ondersteund door de deelnemende partners, 

vertegenwoordigd door: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


