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Beste sportformateur,
Het is weer zo ver: tijd voor een nieuwe nieuwsbrief! Hadden we veel eerder willen doen,
maar het is druk. Dat is bij jullie vast herkenbaar. Lokale sportakkoorden zijn hot! Inmiddels
doen maar liefst 339 van de 355 gemeenten in Nederland mee. 278 gemeenten zijn bezig (of
van plan) om een sportakkoord te ontwikkelen…. Dat is dus werk aan de winkel, voor alle
lokale partijen, voor jullie, voor de adviseurs lokale sport en voor ons!
Eerst een aantal huishoudelijke mededelingen, daarna informatie die jullie wellicht goed
kunnen gebruiken.

Huishoudelijke mededelingen
Adviseur lokale sport - sportformateur
We werken er met zijn allen hard aan om elke gemeente/ lokale coalitie te koppelen aan een
sportformateur én aan een adviseur lokale sport. Alle betrokken partijen hebben er baat bij
dat de formateur en de adviseur goed met elkaar samenwerken.
Oproep: als je nog geen contact hebt met een adviseur lokale sport in jouw gemeente, stuur
dan een mail naar adviseurlokalesport@nocnsf.nl met daarin je naam, contactgegevens en
naam gemeente. Ook als je een nieuwe gemeente bedient of gaat bedienen, stuur dan zo
spoedig mogelijk een mailtje naar datzelfde emailadres.

Opleveren sportakkoord en evaluatie
Als het lokale sportakkoord is ondertekend, stuur dit dan zo spoedig mogelijk in
samenspraak met de gemeente op naar sportakkoorden@sportengemeenten.nl.
Wij sturen je dan een evaluatievragenlijst toe met het verzoek die per omgaande in te
vullen. Ook publiceren wij het sportakkoord op het overzichtskaartje op
www.sportakkoord.nl.
Medio eerste kwartaal 2020 nodigen we sportformateurs die een sportakkoord hebben
opgeleverd uit voor een evaluatiebijeenkomst bij het ministerie van VWS.
Regionale netwerken en provinciale kennisbijeenkomsten
VSG organiseert de komende maanden samen met een aantal sportserviceorganisaties
provinciale kennisbijeenkomsten over sportakkoorden. Een van de doelen hiervan is om de
samenwerking tussen gemeenten en lokale coalities (kerngroepen sportakkoord) te
versterken. Door vooral van elkaar te leren!
Oproep: wij vragen jullie medewerking om, als dat aan de orde komt, de uitnodigingen voor
deze regionale netwerkbijeenkomsten door te sturen naar partners van het lokale
sportakkoord waaraan je hebt gewerkt. Je ontvangt hier te zijner tijd een uitnodiging voor.

Nieuwe ronde intervisiebijeenkomsten: inschrijven!
Wat wij doen is relatief nieuw. Veel sportformateurs hebben behoefte aan uitwisseling van
ervaringen en reflectie. De intervisiebijeenkomsten die wij hiervoor organiseren worden
gewaardeerd. Daar gaan wij dan ook mee door. Alle sportformateurs, dus zowel “uit de
eerste als de tweede tranche”, kunnen zich hiervoor inschrijven.
Doe dit nu, dan weet je zeker dat je voorkeursdatum gehonoreerd wordt!

14 januari 13.30 – 16.00 uur in Utrecht
30 januari 13.30 – 16.00 uur in Zwolle
11 februari 13.30 – 16.00 uur in Den Bosch
19 februari 13.30 – 16.00 uur in Woerden
12 maart 13.30 – 16.00 uur in Amersfoort
Meld je aan voor een of meer van deze data door een mailtje te sturen naar
sportakkoorden@sportengemeenten.nl.

Handige weetjes
Lokale sportakkoorden openbaar
8 november 2019 hebben 44 lokale coalities een uitvoeringsbudget aangevraagd. Zij hebben
hiervoor elk een lokaal (of in een enkel geval een regionaal) sportakkoord gepresenteerd.
Deze akkoorden zijn openbaar. Dus als jullie inspiratie willen opdoen…. Ga dan naar
https://www.volksgezondheidenzorg.info/sport/sportopdekaart/beleid-gemeente-wijk-enbuurt#!node-sportakkoord-gemeente en klik op het kaartje van Nederland.

Zoek hierop het sportakkoord dat je wilt
raadplegen. Het wijst zich vanzelf. Sowieso mooi
om op dit kaartje nog eens duidelijk te zien dat
in vrijwel alle gemeenten in Nederland een
sportakkoord wordt of is ontwikkeld.

Overzicht over passende sport- en beweeginterventies
Ben je met lokale partijen op zoek naar succesvolle sport- en beweegaanpakken voor
specifieke doelgroepen? Kijk dan eens op www.sportenbeweeginterventies.nl en vind de
interventie die het beste past. Filter op leeftijd, thema, locatie, erkenningsniveau of

doelgroep. Je vindt er bijvoorbeeld interventies gericht op mensen met een beperking of
mensen in armoedesituaties. Check vooral de fraaie infographic in de bijlage!
LinkedIn-groep sportformateurs
Op LinkedIn is een groep aangemaakt voor sportformateurs: Sportformateurs Landelijk
Sportakkoord. Ga daar eens kijken, meld je aan, open een discussie, wissel uit…. Het is een
gesloten groep, dus je moet wel eerst een verzoek tot toelating doen. Dat komt sowieso
goed.

Brochure adviseur lokale sport
De gezamenlijke sportbonden hebben een brochure samengesteld voor de adviseurs lokale
sport om het gesprek met clubs en/of lokale verenigingsadviseurs te voeren. Deze brochure
moet ook helpen bij het lokaal inzetten van services vanuit de sportlijn. De services zijn
bedoeld om de lokale sportaanbieders te versterken.
Neem kennis van deze brochure (zie bijlage bij deze mail) en ga erover in gesprek met je
adviseur lokale sport.
Het Sportakkoordenspel
Er zijn vele manieren om tot een lokaal sportakkoord te komen. De Gelderse Sportfederatie
heeft er een heus spel voor ontwikkeld: het Sportakkoordenspel. Dit is een spel dat helpt
met het ophalen van informatie voor het sportakkoord. Het is als een puzzel. Alle stukjes
vormen uiteindelijk samen het lokaal sportakkoord. Door middel van diverse vragen over
verschillende thema’s gaat men op een serieuze, maar toch informele manier met elkaar in
gesprek. Als je interesse hebt of gebruik wilt maken van het Sportakkoordenspel dan kun je
een e-mail sturen naar Jordi.Doornebosch@geldersesportfederatie.nl. De GSF stuurt je dan
meer informatie en een prijsopgave.

Deelakkoord 6 ‘Topsport die inspireert’
Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een cruciale inspiratie voor de
verenigende waarde van sport. Dit is de rode draad in het deelakkoord ‘Topsport die
inspireert’ dat inmiddels is ondertekend en deel uitmaakt van het Nationaal Sportakkoord.
De volledige tekst van dit deelakkoord kun je downloaden via:
https://www.allesoversport.nl/sportakkoord/topsport-die-inspireert/

Werken met data
Het is raadzaam om bij het ontwikkelen van een sportakkoord gebruik te maken van de
beschikbare lokale en landelijke data. Hiervoor zijn verschillende
ondersteuningsmogelijkheden waarop wij jullie willen wijzen. Zo
is www.sportenbewegenincijfers.nl aangevuld met nationale, regionale en lokale cijfers over
sport en bewegen in Nederland. Op www.regiobeeld.nl staan toekomstprognoses met
indicatoren voor sport- en beweegdeelname.
En we willen jullie wijzen op de beleidsanalysetool. Deze is te vinden op
op https://tools.kenniscentrumsport.nl/beleidsanalyse/tool/beleidsanalyse/. De tool geeft
inzicht in het huidig beleid en helpt om gericht aan de slag te gaan met de ontwikkeling van
(toekomstig) sportbeleid of het bijstellen van bestaand beleid en uitvoering.
JOGG- aanpak: nu extra voordelig ;-)
In het landelijk Preventieakkoord is de ambitie uitgesproken dat eind 2020 de helft van alle
Nederlandse gemeenten werkt met de JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) aanpak. Het
ministerie van VWS heeft extra middelen vrijgemaakt voor gemeenten die JOGG-gemeente
willen worden, en die intentie opnemen in hun sport- of preventieakkoord. Daarmee kan
JOGG het aanbod doen dat deze gemeenten het eerste jaar van de samenwerking met JOGG

geen fee hoeven te betalen. Deze jaarlijkse fee loopt van € 2.500 voor de kleinere
gemeenten tot € 10.000 voor de grotere.
JOGG richt zich op alle omgevingen waar kinderen komen: thuis, in de wijk, op school en de
sportclub. Met als doel de omgeving zo in te richten dat het voor kinderen eenvoudig is om
de gezonde keuze te maken. JOGG ondersteunt gemeenten met menskracht, diverse
trainingen en intervisie.
Voor meer informatie www.jongerenopgezondgewicht.nl of neem contact op met
relatiemanager Jaap de Wit via jaap.dewit@jogg.nl of 06 10022856.

Monitoring
Op de valreep nóg een bericht van het Mulier Instituut: de Monitor Sportakkoord ‘sport
verenigt Nederland’ is gepubliceerd. Het nieuwsbericht en het rapport kun je hier vinden:
https://www.mulierinstituut.nl/actueel/339-gemeenten-aan-de-slag-met-lokaalsportakkoord/ In deze rapportage staan alle ontwikkelingen rond de voortgang van het
Nationale Sportakkoord beschreven.
Tot slot
Reacties? Vragen? Opmerkingen? Suggesties?
Bel of mail ons via: sportakkoorden@sportengemeenten.nl
of direct naar Eric Lagendijk: e.lagendijk@sportengemeenten.nl of 06 42297765.
Heel veel succes met de sportakkoorden!
Namens Vereniging Sport en Gemeenten en mede namens VWS en NOC*NSF
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