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1. Zo zijn we hier gekomen
Van Nationaal naar lokaal
Op 29 juni 2018 ondertekende Minister Bruins samen met een groot netwerk uit de sport, gemeenten en
maatschappelijke partners het Nationale Sportakkoord. ‘Sport verenigt Nederland’ is een ambitieuze stap om in heel
Nederland de sport verder te versterken, maar ook om de kracht van sport nog beter te benutten voor een vitale en
sociale samenleving. Het netwerk wil samen de sport versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal
benutten. Een ambitie die alleen lukt als er lokale sportakkoorden worden opgesteld waaraan uitvoering kan worden
gegeven. In Nederland is dan ook nagenoeg in iedere gemeente gewerkt aan lokale sportakkoorden, zo ook in
Hardenberg.
Brede startbijeenkomst
In Hardenberg zijn we in december 2019 gestart met het traject om te komen tot een lokaal sport- en beweegakkoord.
We zijn gestart met een brede bijeenkomst. 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 van een lokaal sport- en beweegakkoord. In totaal
gaven bijna 100 mensen gehoor aan de oproep om mee te denken.
Verdiepingssessies
Alle ambities, ideeën en acties die uit de brede bijeenkomst naar voren kwamen zijn tijdens 5 verdiepingssessies met
5 verschillende ‘werkgroepen’ besproken, gecategoriseerd en geprioriteerd. Dit heeft een verzameling opgeleverd van
ideeën en speerpunten die zijn opgenomen in dit sport- en beweegakkoord.
Klankbordgroep
Gedurende de ontwikkelperiode heeft een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers vanuit sport,
onderwijs, zorg, welzijn en de 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.

Van de klankbordgroep maakte deel uit:
Arjan Breukelman - Gemeente Hardenberg
Arthur Bouwmeester - De Stuw
Bert Beun - HHC Hardenberg
Bert Meinen - Feelright
Ellen van der Vegte - Vitaal Vechtdal
Erik Hakkert - Gemeente Hardenberg
Erwin Breukelman - SLS De Ravelijn
Gert Swankhuisen - Sportservice Groep
Henk Leemhuis - De Haere/Platform Inclusief gemeente Hardenberg
Serwin van Dijk - Honkbal en Softbalvereniging CUBS
Yvonne Alards - CrossFit Hardenberg
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2. Hier willen we naartoe
Dit is het begin…
Dit sport- en beweegakkoord markeert zowel een einde als een begin. Het einde van een interactief traject met als
eindpunt de ondertekening, maar vooral een begin om samen uitvoering te geven aan de actiepunten om de gestelde
ambities en doelen te realiseren. Daarbij beginnen we niet op nul! Er gebeurt in Hardenberg veel op het terrein van
sport en bewegen, zowel in relatie met zorg, welzijn en het onderwijs alsook gericht op ‘de’ sport zelf. Dit sport- en
beweegakkoord zorgt voor een impuls aan bestaande en nieuwe initiatieven om sport en bewegen te versterken en
haar maatschappelijke functie optimaal te benutten.
Onze ambitie
Onze ambitie is om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Hardenberg met plezier te laten sporten en bewegen en
de organisatie en financiering van sport en bewegen naar een hoger niveau te brengen. Hiermee sluiten we aan bij de
ambities in het Nationaal Sportakkoord. Dit willen we bereiken door:
1. kruisbestuiving te laten ontstaan tussen sportverenigingen (verenigen/samenwerken);
2. samenwerking te creëren tussen onderwijs, zorg, welzijn en sport (keten denken/kennis delen);
3. de maatschappelijk waarde van sport te benutten (sport als middel);
4. in te zetten op de preventieve werking van sport en bewegen en een brede kijk op gezondheid (fysiek,
emotioneel, sociaal).
Onze focus
Het Nationaal Sportakkoord is uitgewerkt in zes deelakkoorden. We sluiten daar in Hardenberg inhoudelijk deels op aan,
maar brengen een iets andere indeling aan. Een indeling die iets fijnmaziger is en beter aansluit op de inbreng vanuit de
verschillende bijeenkomsten. Onze focus ligt op 4 afzonderlijke thema’s die in een aantal gevallen samenhang met elkaar
vertonen. Het betekent dan ook niet dat thema’s per se afzonderlijk worden uitgewerkt. Sterker nog, de uitvoering van
programma’s of projecten wordt misschien wel collectief opgepakt en onderling zullen ook verbanden gelegd kunnen
worden.
Dit zijn de thema’s:
1. Een toekomstgerichte infrastructuur voor sport en bewegen
2. Bij ons staat niemand buitenspel
3. Wij gaan voor vaardige en fitte inwoners
4. Optimaliseren en vernieuwen van sport- en beweegaanbieders
Per thema laten we zien wie betrokken is geweest, waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we die ambities
willen realiseren. Alle speerpunten, actiepunten en ideeën hebben daarbij een kleur gekregen:
Blauw: Niet bijzonder origineel maar wel perfect uitvoerbaar. Resultaat op korte termijn
Rood:

Origineel en uitvoerbaar, je merkt een bepaalde aantrekkingskracht, geeft een ‘WOW’-gevoel

Geel:

Heel origineel maar het is (nog) niet duidelijk hoe we dit kunnen implementeren, ideeën voor de toekomst
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1. Een toekomstgerichte infrastructuur voor sport en bewegen

Zo willen we dat realiseren

Om te kunnen sporten en bewegen zijn voorzieningen nodig. Accommodaties zijn bijvoorbeeld een belangrijke basis
om sport en bewegen te kunnen faciliteren. Maar voor de individuele en ongebonden sporter is de openbare ruimte
juist belangrijk om te kunnen hardlopen, wandelen of fietsen. In dit thema hebben we aandacht voor beide aspecten om
een toekomstgerichte infrastructuur te creëren die sporten en bewegen in al haar vormen mogelijk maakt.

1.1
		
		
		

We gaan onderzoek doen naar de veiligheid, kwaliteit en toegankelijkheid van bestaande beweegplekken en
-routes, en de veiligheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van sport- en beweegaccommodaties. Waar nodig
kijken we in hoeverre deze plekken geoptimaliseerd dienen te worden om sport- en beweegaanbieders en
inwoners nog beter te kunnen faciliteren.

Zo staat Hardenberg er voor?1

1.2
		

We stimuleren en ondersteunen sportaanbieders bij het verduurzamen van hun accommodatie
qua energie en exploitatie.

26,9

1.3
		

We creëren een online omgeving waar sport- en beweegaanbieders zich kunnen presenteren, zodat de
zichtbaarheid en bereikbaarheid wordt vergroot en meer inwoners de weg naar het aanbod weten te vinden.

1.4
		
		
		
		

We dagen inwoners, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties uit om (gezamenlijke) plannen te
maken en uit te voeren om de openbare ruimte beweegvriendelijk in te richten, zodat mensen nog meer worden
verleid om te gaan bewegen. Belangrijk hierbij is om aansluiting te vinden de speerpunten 1.1 en 1.6, waar ook de
inrichting van de openbare ruimte centraal staat. Ook de vraag naar sport- en speelplekken en de spreiding ervan
wordt hierin meegenomen.

1.5
		
		

We streven naar energieneutrale sport- en beweegaccommodaties met aandacht voor het terugdringen van
energieverbruik, het toepassen van energiebesparende maatregelen en het ondersteunen van innovatieve ideeën
die bijvoorbeeld gaan bijdragen aan energiebesparing en -opwekking.

1.6
		

We verkennen de mogelijkheden om een openbaar, multifunctioneel sport- en beweegpark te realiseren dat
geschikt is voor iedereen die wil sporten of bewegen op een eigen niveau en met een eigen doel.

sportaccommodaties per 10.000 inwoners = gemiddelde dichtheid

1,9
sporthallen per 10.000 inwoners = gemiddeld/hoge dichtheid

1,3
zwembaden per 10.000 inwoners = gemiddelde dichtheid

1,07 km
Afstand tot sportaccommodaties is gemiddeld (= grote afstand)

1,0 km
Afstand tot sporthal is gemiddeld (= korte afstand)

3
Score 3 op het aantal speelplekken (op een schaal van 1-5)

3,7
Score 3,7 op het aantal sport-, speel- en beweegruimtes (op een schaal van 1-5)

4,3
Score 4,3 op het aantal routes (fiets- en wandelpaden, buitenweggetjes) (op een schaal van 1-5)

Hier gaan we voor!
1. Sportaccommodaties in de gemeente Hardenberg zijn toekomstigbestendig en duurzaam
2. De openbare ruimte in de gemeente Hardenberg is zo ingericht dat inwoners worden ‘uitgenodigd’ om
		 te sporten of te bewegen

1) Bron: sportopdekaart.nl
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2. Bij ons staat niemand buitenspel

Zo willen we dat realiseren…

Sporten en bewegen is niet alleen gezond, maar ook erg leuk om te doen! Het is goed voor je conditie, je wordt er fit en
vrolijk van én tijdens het sporten kun je sociale contacten opdoen. Meedoen aan sportactiviteiten of beweeglessen en
hieraan plezier beleven is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor sommige mensen weinig of niet sporten
of bewegen. Wij willen de sport- en beweegdeelname van mensen die om welke reden dan ook minder makkelijk
meekomen (lichamelijk, verstandelijk en/of gedragsgerelateerd, financieel, cultureel of anderszins) vergroten.

2.1
		
		

We stimuleren en ondersteunen aanbieders van sport- en beweegactiviteiten om sportief aanbod (door) te
ontwikkelen zodat dit aansluit bij de wensen en behoeften van inwoners in kwetsbare situaties. De doelgroep
senioren is daar een goed voorbeeld van.

2.2.
		

We creëren een online omgeving waar sport- en beweegaanbieders hun aangepaste aanbod kunnen presenteren,
zodat de zichtbaarheid en bereikbaarheid van het aanbod wordt vergroot.

2.3
		

We gaan een pilot opzetten om ‘reguliere’ sporters en sporters met een beperking samen te laten
sporten of bewegen.

2.4
		
		

We gaan een Hardenbergse Sportploeg in het leven roepen. Dit is een sportploeg waar alle sporters een
verstandelijke beperking hebben. Zij sporten bij verschillende reguliere sportverenigingen in de gemeente, op hun
eigen niveau.

2.5
		

We gaan een campagne opzetten om bewustwording te creëren onder alle inwoners over het belang van sporten
en bewegen, met specifieke aandacht voor de positieve effecten voor inwoners in kwetsbare situaties.

2.6
		
		

We gaan onderzoek doen naar de wensen en behoeften van alle inwoners, met specifieke aandacht voor inwoners
in kwetsbare situaties, om op basis daarvan aanbod te kunnen (door)ontwikkelen. De betaalbaarheid van het
aanbod is daarbij belangrijk.

2.7
		

We gaan combi-sporttoernooien organiseren, waarbij jong en oud, beperkt en niet beperkt, nieuwe inwoners en
oude inwoners samen sporten en bewegen.

2.8
		
		

We verkennen de mogelijkheid om aansluiting te vinden bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Dit fonds zet
zich, net als het Jeugdfonds Sport & Cultuur, in om sportieve en culturele activiteiten mogelijk te maken, in dit
geval voor inwoners van 18 jaar en ouder met een kleine beurs.

Zo staat Hardenberg er voor?2

12,6%
van de inwoners heeft minstens een beperking in activiteiten met betrekking tot horen, zien of mobiliteit
(In Nederland 14,6%)

7,3%
van de inwoners geeft aan dat zijn/haar beperking belemmerend werkt om te gaan sporten of bewegen

19
In Hardenberg hebben minimaal 19 sport- en beweegaanbieders een aangepast aanbod voor
mensen met een beperking.

A
De gemeente Hardenberg neemt deel aan het programma Iedereen Actief,
dat aangepast sporten onder de aandacht brengt in Overijssel.

Hier gaan we voor!
1. In de gemeente Hardenberg kan iedereen op zijn of haar eigen niveau sporten of bewegen en wordt daarin
		 gestimuleerd. Daarvoor worden drempels weggenomen en faciliteiten gecreëerd.
2. In de gemeente Hardenberg werken partijen samen om een passend sport- en beweegaanbod te kunnen
		 aanbieden voor iedereen.

2) Bron: sportopdekaart.nl
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3. Vaardige en fitte inwoners van jong tot oud
De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden van kinderen sterk achteruit.
Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl3.
Jong geleerd is dus echt oud gedaan. Volwassenen hebben op hun beurt verschillende redenen om wel of niet te
sporten of te bewegen in hun vrije tijd. Men weet vaak wel dat het goed is voor de gezondheid, maar je leert ook 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.

3.1
		

We gaan het programma ‘Kies Je Sport’ uitbreiden naar de leeftijd 12+ en sportverenigingen stimuleren en
ondersteunen om op scholen in het voortgezet onderwijs clinics te verzorgen.

3.2
		

We gaan coaches, begeleiders, trainers en overige vrijwilligers trainen/opleiden hoe zij deelnemers aan sport- en
beweegactiviteiten op verschillende niveaus kunnen trainen en begeleiden.

Zo staat Hardenberg er voor? 4 5

3.3
		

We gaan kinderen vanaf de geboorte op een speelse manier laten kennismaken met bewegen door het (laten)
ontwikkelen en aanbieden van passende beweegprogramma’s.

77%

3.4
		

We gaan sport- en beweegaanbieders stimuleren en ondersteunen om hun sport te vertalen naar een schoolse
setting zodat ze kunnen worden ingezet in de klas.

3.5
		

We dagen sport- en beweegaanbieders en andere partners, professionals en vrijwilligers uit om voor de vakanties
sportieve activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden.

3.6

We gaan scholen nog meer stimuleren en ondersteunen om een ‘Gezonde school vignet’ te behalen.

3.7
		
		
		
		

We onderzoeken de mogelijkheid om samen met scholen een test/meetmethode te implementeren om de
beweegvaardigheid van kinderen in kaart te brengen, om op basis daarvan passende activiteiten te kunnen
aanbieden op alle niveaus, zodat kinderen een slimme sportkeuze kunnen maken. We willen hieraan een
leerlingvolgsysteem op het gebied van motoriek koppelen (sportrapport) en betrekken zo ouders bij de
motorische ontwikkeling van hun kind.

3.8
		
		

We gaan scholen, huisartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijke organisaties en sport- en beweegaanbieders
stimuleren en ondersteunen om een structureel samenwerkingsverband op te zetten. Dit doen we om zicht te
krijgen op beweegniveau en passend aanbod voor alle inwoners te ontwikkelen.

3.9
		

We stimuleren en ondersteunen partijen die ‘Vaardig in bewegen programma’s voor 30+’ willen ontwikkelen in de
vorm van een sportcarrousel, waarmee volwassenen kunnen kennismaken met verschillende sporten.

van de kinderen en jongeren (PO en VO) in Hardenberg sport regelmatig
(minstens 40x per jaar) (Overijssel: 80%)

72%
van de kinderen en jongeren (PO en VO) in Hardenberg is lid van een sportvereniging (Overijssel: 75%)

9%
van de kinderen en jongeren (PO en VO) in Hardenberg voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen
(Overijssel: 9%)

62%
van de kinderen en jongeren (PO en VO) in Hardenberg voldoet aan de Fitnorm (Overijssel: 65%)

54%
In de gemeente Hardenberg voldoet 54% van de inwoners van 19 jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen.
Gemiddeld gezien voldoet 51,7% van de Nederlandse bevolking van 19 jaar en ouder hieraan.

51,3%
In Nederland doet gemiddeld 51,3% van de bevolking van 19 jaar en ouder minstens een keer per week aan
sport. In de gemeente Hardenberg ligt dat percentage op 50%.

42,7%
In de gemeente Hardenberg ligt het percentage fietsers op 42,7%.6
In Nederland ligt dat percentage op 36,4%.

100%
In deze regio wordt veel gewandeld en hardgelopen t.o.v. andere provincies

Hier gaan we voor!
1. Alle inwoners van de gemeente Hardenberg bewegen voldoende, zijn motorisch vaardig en bewegen met plezier.
		 Hiermee wordt bij kinderen de basis gelegd voor een leven lang bewust bewegen en zorgen we op latere leeftijd
		 voor fitte en vaardige volwassenen en senioren. We hanteren daarbij een brede kijk op gezondheid (fysiek,
		 emotioneel, sociaal).
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3) Bron: Sportgericht nr. 1 / 2014 – jaargang 68 | 4) Bron: Jeugdsportmonitor SportService Overijssel 2016
5) Bron: sportopdekaart.nl | 6) Verplaatsingen met een afstand van 7,5 kilometer of minder
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4. Sterke, toekomstgericht sport- en beweegaanbieders
Sport- en beweegaanbieders vormen sinds jaar en dag de stabiele factor van het sport- en beweegaanbod in Nederland.
In Hardenberg is dit niet anders. Ze vormen het kloppend hart van sportend en bewegend Hardenberg. We gaan
samen zorgen dat inwoners in de gemeente Hardenberg met plezier kunnen blijven sporten en bewegen bij sterke,
toekomstgerichte sport- en beweegaanbieders.
Zo staat Hardenberg er voor? 7 8

30,1%
Ten opzichte van landelijke cijfers is een iets hoger percentage inwoners lid van een sportvereniging
(30,1% t.o.v. 25%)

80%
80% van de sportverenigingen in Overijssel geeft aan over voldoende vrijwilligers te beschikken.
In heel Nederland is dat 82%. Van alle verenigingen in Overijssel is 78% op zoek naar vrijwilligers.

92%
Van de verenigingen in Overijssel werkt 92% samen met andere verenigingen of organisaties.

29%
Van de sportverenigingen scoort 29% een goed op vitaliteit en daarnaast is 56% ‘voldoende’ vitaal.

Hier gaan we voor!
1. Sport- en beweegaanbieders in de gemeente Hardenberg zijn vitaal en maatschappelijk actief. Ze creëren
		 een plezierig sportklimaat in een veilige sfeer, waar iedereen de kans krijgt om te sporten of te bewegen.

4.8
		
		
		
		
		
		

Gedurende de ontwikkeling van het sport- en beweegakkoord is de samenwerking tussen sport- en
beweegaanbieders vrij continu onderwerp van gesprek geweest. Het bundelen en benutten van kennis en
ervaring wordt als zeer waardevol gezien. We gaan daarom een sportplatform oprichten. In de eerste plaats willen
we hiermee de organisatiegraad van ‘de sport’ in Hardenberg naar een hoger niveau brengen, maar het platform
kan daarnaast een belangrijke rol vervullen bij de uitvoering van het lokale sport- en beweegakkoord. We
schakelen een externe procesbegeleider van NOC*NSF in om een impuls te geven aan het oprichten van het
sportplatform.

4.9
		
		
		
		

We stimuleren en ondersteunen sport- en beweegaanbieders om samen te werken en te komen tot één
abonnement waarmee kinderen kunnen kennismaken met verschillende sporten ten behoeve van een
breedmotorische ontwikkeling. Sport- en beweegaanbieders worden dus uitgedaagd om binnen de eigen
trainingen andere vormen aan te bieden ten behoeve van de breedmotorische ontwikkeling van kinderen. Te
denken valt bijvoorbeeld aan voetbal waar ook judovormen en balanceeroefeningen worden toegepast.

4.10 We gaan themabijeenkomsten organiseren voor sport- en beweegaanbieders over positieve sport- en
		 beweegcultuur.
4.11 We gaan sport- en beweegaanbieders ondersteunen om ontmoeting, betrokkenheid en meedoen centraal te
		 stellen, zodat meer aandacht wordt gecreëerd voor de kracht van sport- en beweegaanbieders creëren als plek
		 waar mensen elkaar ontmoeten en samen zijn.
4.12 We willen bij sportverenigingen hybride leeromgevingen creëren waar studenten van Landstede in de praktijk
		 kunnen leren en ontwikkelen.
4.13 We gaan de mogelijkheid verkennen om clubkadercoaches in te zetten ter ondersteuning van de verenigingen
		 op technisch vlak.

Zo willen we dat realiseren…
4.1
		

Sportverenigingen die zich willen richten op het thema ‘gezondheid’ gaan we stimuleren en ondersteunen om aan
de slag te gaan met het thema ‘Gezonde sportkantine’.

4.2 We gaan sport- en beweegaanbieders ondersteunen die aandacht willen voor het vergroten van de
		 ouderbetrokkenheid.
4.3
		

Sport- en beweegaanbieders die de ambitie en wens hebben om hun bestuurlijk kader te vernieuwen en
‘professionaliseren’ gaan we actief ondersteunen en faciliteren.

4.4
		

We gaan sport- en beweegaanbieders ondersteunen bij het opleiden van trainers en begeleiders in het kader van
positief coachen.

4.5
		

We gaan sport- en beweegaanbieders ondersteunen bij het betrekken van jeugd en ouders bij het verzorgen
van trainingen, spel leiden, positieve sportcultuur en positief coachen.

4.6

We gaan oplossingen zoeken voor het ‘werven en behouden’ van vrijwilligers bij sport- en beweegaanbieders.

4.7

We gaan sport- en beweegaanbieders ondersteunen om actief aan de slag te gaan met het behouden van leden.

7) Bron: Jeugdsportmonitor SportService Overijssel 2016 | 8) Bron: sportopdekaart.nl
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3. Dit is het speelveld
Aanvoerders, spelers, supporters en sponsoren
Dit lokale sport- en beweegtakkoord 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?
•
		
•
		
•
		
•
		

Aanvoerders: trekken de kar, nemen het initiatief om een actie of speerpunt uit te werken.
Dit kunnen ook mensen uit de regiegroep zijn (zie Begeleidingsgroep)
Spelers: helpen mee met het uitwerken van een actie of speerpunten, maken bijvoorbeeld onderdeel uit
van een werkgroep
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.

Begeleidingsgroep
Om tot uitvoering van projecten en activiteiten te komen is het belangrijk dat een groep vertegenwoordigers zich
verantwoordelijk voelt om dit te begeleiden en aan te jagen. Dit noemen we de begeleidingsgroep. Na ondertekening
van het akkoord is deze begeleidingsgroep de ‘hoofdeigenaar’ van het akkoord⁹. De begeleidingsgroep heeft de
volgende taken:
- Aanjagen, enthousiasmeren en betrekken van potentiële uitvoerders van acties en speerpunten
- Bewaken en toekennen 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
- Opstellen van een nieuwsbrief ten behoeve van communicatie
- Toekomstbestendig maken van sport- en beweegakkoord op langere termijn
De gemeente
De gemeente maakt onderdeel uit van de begeleidingsgroep en is als ondertekenaar één van de partijen die wil
bijdragen aan het succes en zo veel mogelijk initiatieven van partijen stimuleert 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. Waar nodig zal de gemeente meedenken over en ondersteunen bij de uitvoering van maatregelen.
Adviseur Lokale Sport
Gedurende de looptijd van de uitvoering van het sport- en beweegakkoord is er een Adviseur Lokale Sport beschikbaar
die in afstemming met de begeleidingsgroep ingezet kan worden om de organisatie en uitvoering van het akkoord te
ondersteunen met de inzet van deskundigheidsbevordering, workshops, trajectbegeleiding, interventie, bijscholing of
training.

9) 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 ‘hoofdeigenaar’ om de uitvoering te coördineren.
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4. Zo gaan we het organiseren
Algemeen
Voor het realiseren van de ambities en actiepunten uit dit akkoord heeft de rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar
gesteld. Voor de gemeente Hardenberg is dat € 40.000,- per jaar voor de periode 2020-2022. Het gaat hierbij om
geoormerkt budget dat nergens anders aan 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 € 14.000,- per jaar voor de periode 2020-2022.
Gebruik maken van services
Om gebruik te kunnen maken van services kunnen sport- en beweegaanbieders zich aanmelden. Alle sport- en
beweegaanbieders die gebruik willen maken van de verschillende mogelijkheden kunnen dat kenbaar maken bij de
begeleidingsgroep of de Adviseur Lokale Sport. De aanmeldingen worden verzameld, waarna de Adviseur Lokale
Sport ervoor zorgt dat de services worden aangevraagd. Daarna worden de gekozen workshops, inspiratiesessies en
scholingen ingepland. Vanuit de verschillende ambities zouden bijvoorbeeld de volgende services ingezet kunnen
worden:
• Begeleidingstraject Verduurzaming sportaccommodaties o.l.v. Sportstroom
• Stimuleringsbudget inclusief sporten en bewegen
• Procesbegeleiding bij het opzetten van een Sportplatform o.l.v. NOC*NSF.
• Procesbegeleiding op de club vanuit Centrum Veilige Sport Nederland.
• Masterclass ledenbinding o.l.v. NOC*NSF.
• Begeleidingstraject Gezonde Sportomgeving o.l.v. Team Fit.
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Toekenning uitvoeringsbudget
En hoe gaat dat met uitvoeringsbudget? Het uitvoeringsbudget wordt door de overheid uitgekeerd aan de gemeente.
De gemeente beheert het budget, de begeleidingsgroep is verantwoordelijk voor de verdeling van het budget. Alle
betrokkenen die hebben deelgenomen aan de startbijeenkomst, de verdiepingsbijeenkomst en andere enthousiaste
verenigingen en inwoners worden uitgedaagd om een bijdrage te leveren. Zij worden door de begeleidingsgroep
uitgenodigd om voor de actiepunten uit dit akkoord concrete plannen te maken waarna de begeleidingsgroep de
middelen voor 2020 verdeelt. Voor elk idee is een opstartbudget beschikbaar van € 250,-. Dit budget komt beschikbaar
als het plan door de begeleidingsgroep is goedgekeurd en is bedoeld voor de indienende partij om commitment te
creëren en samen met een ‘projectgroep’ tot een uitwerking te komen. We willen hiermee zorgen voor een enthousiaste
eerste aanzet.
Deadlines en spreiding
De deadline voor het aanvragen van uitvoeringsbudget in 2020 is 1 november 2020. Op dat moment worden de
binnengekomen plannen bekeken en getoetst. Bij de beoordeling en toekenning wordt naar een zo goed mogelijke
spreiding over de gehele gemeente Hardenberg (dus inclusief kernen) gestreefd. Voor 2021 worden 4 nieuwe deadlines
vastgesteld. Deze worden nader bepaald en gecommuniceerd.
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 onderbouwde aanvraag worden gedaan voor uitvoeringsbudget. Een projectplan of actieplan wordt aangeleverd
bij de begeleidingsgroep. Elk ingebracht project en elke activiteit zal door de begeleidingsgroep worden getoetst aan de
hand van de volgende criteria:10
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
		
5.
		
		
6.
		
		
7.
		
		

Aansluiting ambitie(s) lokaal sport- en beweegakkoord
In hoeverre sluit het plan/idee aan bij de ambities uit het lokaal sport- en beweegakkoord?
Doelstellingen en resultaten
In hoeverre is inzichtelijk gemaakt welke doelen en resultaten worden bereikt met het plan/idee?
Plan van aanpak
Hoe concreet is het plan van aanpak uitgewerkt (activiteiten, acties, projecten, etc.)?
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?
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?
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?
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?

Aan alle bovenstaande criteria wordt door de begeleidingsgroep een score toegekend op een schaal van 1-5
(1=onvoldoende, 2= matig, 3= voldoende, 4= goed, 5= zeer goed), waarna een totaalscore ontstaat en het budget al
dan niet wordt toegekend. Leden van de begeleidingsgroep mogen ook plannen indienen. Bij de beoordeling van het
plan zal het betreffende lid vanzelfsprekend geen stem hebben.

10) De criteria zijn opgesteld op basis van inbreng van de deelnemers uit de startbijeenkomst en verdiepingsbijeenkomst.
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5. Monitoring, evaluatie en borging
De begeleidingsgroep heeft de regie over de uitvoering van het sport- en beweegakkoord en het bijbehorende budget.
Zij proberen ook actief verenigingen en deelnemers te koppelen om het netwerk uit te breiden en ideeën uit te wisselen.
Ze zorgen daarnaast voor een evaluatie op het proces en de projecten die uitgevoerd worden. Onderdeel van deze
evaluatie is de borging van projecten na twee jaar. Verder delen ze alle informatie richting alle betrokken partijen die
aangegeven hebben op de hoogte te willen blijven.
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Betrokkenen
Bij de totstandkoming van dit Sport- en beweegakkoord zijn de volgende
organisaties, verenigingen en inwoners betrokken:

Baalderborg Groep
Beweegcentrum Hardenberg
Bridgeclub Avereest
Bridgeclub Hardenberg
Clara de Boer
Crossfit Hardenberg
De Grunte
De Haere
De Nieuwe Veste
De Stuw
DTC Dedemsvaart
EMMS
Flow Sport & Vitaliteitsstudio
Fysio Totaal
Fysiotherapie Slagharen
GC Rollepaal
Gemeente Hardenberg
Gewoon Gezond Slagharen
GGD
Hardenberg ‘85
Harry Huiskes
Het Rechthoes
HHC Hardenberg
Honk- en Softbalvereniging Cubs
InBeeld
Jeu de Boules Hardenberg
KNVB
Korfbalvereniging Avereest

Korfbalvereniging Juventa
Landstede Sport en bewegen
LR en PC Slagharen
Marco Hollak
Marjon Veldsink
Menclub Reestlandkoetsiers
Mijnfysio Hardenberg
Moving Center Slagharen
OBS de Kern
Platform Inclusief Hardenberg
Prins sport
Reestdal Outdoor
RIBW
Saxenburg
SC Lutten
SLS de Ravelijn
Sportservice Groep
TC Hardenberg
Toerclub HWV Hardenberg
Total Outdoor
TTV Dedemsvaart
Turn en Sportcentrum Hardenberg
Vechtdal College
Vechtdallopers
Vitaal Vechtdal
VV Bergentheim
Zeven Linden
Zorgpunt Hardenberg

