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Landelijk sportakkoord
Halverwege 2018 is het eerste nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ getekend. Het beoogde resultaat is dat meer mensen sporten en bewegen
met plezier. Het is een akkoord tussen sport, bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties en heeft als doel om de organisatie en financiën van
de sport toekomstbestendig te maken. In het Nationale Sportakkoord zijn zes ambities benoemd:
1. Inclusief sporten & bewegen

De landelijke ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen

2. Duurzame sportinfrastructuur

De landelijke ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur.

3. Vitale sport- en beweegaanbieders De landelijke ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken.
4. Positieve sportcultuur

De landelijke ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden.

5. Vaardig in bewegen

De landelijke ambitie is om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal
van de motorische vaardigheid van kinderen de komende jaren naar boven om te buigen.

6. Topsport die inspireert

De zesde ambitie “topsport die inspireert” zal eind 2019 eenzelfde uitwerking krijgen. Daarbij is de strekking dat
Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de verenigende
waarde van sport.

Het beoogd resultaat van het Nationaal Sportakkoord is:
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer mensen sporten & bewegen met plezier
Impuls lokaal sportbeleid
Duurzame versterking van de sport
Sport overstijgend denken
Hogere organisatiegraad lokale sport
Samenwerking tussen bonden
Uitbreiding lokale netwerken
Resultaat op ambities

De implementatie van het sportakkoord wordt langs drie lijnen uitgevoerd: de nationale lijn, de lokale lijn en de sport lijn. In dit filmpje wordt duidelijk
uitgelegd hoe: https://youtu.be/mUPRWs6HpU0
De sportlijn en de lokale lijn zijn lokaal nauw verbonden. Onderstaand worden deze lijnen verder uitgewerkt.
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De Sportlijn
De sportlijn is van de gezamenlijke sport (sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) om samen sportaanbieders optimaal te versterken. De Adviseur Lokale Sport
matcht de behoeften van de sportaanbieders met de services vanuit de gezamenlijke sport.
In Heemskerk is vanuit de gemeente, uitgevoerd door Team Sportservice, reeds een inventarisatie gedaan onder sportverenigingen, naar de opleidings- en
ondersteuningsbehoefte van het sportvrijwillig kader. Deze inventarisatie zal door de Adviseur Lokale Sport (in Heemskerk is dat Hubert Habers) gematcht
worden aan de beschikbare services. Commerciële sportaanbieders kunnen hun opleidings- en ondersteuningsbehoeften kenbaar maken bij de Lokale Sport
Adviseur, die vervolgens ook dit zal matchen aan het landelijk aanbod.
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Lokaal Sportakkoord: Heel Heemskerk Beweegt
Heemskerk wil een vitale en sociale gemeente zijn, met actieve Heemskerkers, met zorg voor elkaar en met aandacht voor een gezonde leefstijl en voor sport
en bewegen. Hoe dit vanuit de gemeente vorm krijgt is uitgewerkt in de sportnota Heel Heemskerk Beweegt 2020-2023 die eind september 2019 door de
gemeenteraad is vastgesteld.
Dit lokale sportakkoord is een set afspraken van de lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners in zorg, welzijn en onderwijs en de gemeente over
sport en bewegen in Heemskerk in de nabije toekomst. De toegevoegde waarde van dit akkoord is de verbinding, de kennisdeling en vooral de
samenwerking van de betrokken partijen. Met elkaar zorgen deze partijen er voor dat iedereen in Heemskerk kan sporten en bewegen. Het akkoord
verbindt mensen en organisaties en zet aan tot samenwerken en uitvoering. Het sluit aan bij de drie lokale speerpunten en ambities, die in aanloop naar de
gemeentelijke sportnota in Heemskerk bepaald zijn. Hierover spreken zij op hoofdlijnen het volgende af:
1. Sport- & beweegstimulering en bevorderen van een gezonde leefstijl
Sportaanbieders en professionals in zorg, welzijn, onderwijs en kinderopvang spreken met elkaar af om zich hier voor in te zetten en om hun
samenwerking hiertoe te intensiveren. Onder andere werken zij samen om aanbod voor specifieke doelgroepen te ontwikkelen.
Binnen dit speerpunt wordt door de partijen bijgedragen aan inclusief sporten en bewegen, de positieve sportcultuur, vaardig in beweging en het
nationaal preventie akkoord.
2. Stimulerende en uitdagende omgeving die uitnodigt om te bewegen
Gemeente en sportaanbieders onderzoeken met elkaar de mogelijkheden om de accommodaties (binnen en buiten) optimaal te gebruiken en te
ontwikkelen.
Met dit speerpunt wordt door de partijen bijgedragen aan een duurzame sportinfrastructuur.
3. Toekomstbestendige verenigingen
Sportaanbieders zorgen voor een goed opgeleid bestuur, sporttechnisch kader en vrijwilligers. Zij werken onderling samen voor sportpromotie,
sportevenementen en om efficiency voordelen te halen uit gebruik van accommodaties en onderhoud.
Met dit speerpunt wordt door de partijen gewerkt aan vitale sport- en beweegaanbieders.
Met de speerpunten als uitgangspunt zijn door de sportformateur diverse bijeenkomsten georganiseerd en bilaterale gesprekken gevoerd. De opbrengst van
al die sessies en gesprekken is uitgewerkt in afspraken en intenties tot samenwerking (zie bijlage). De afspraken variëren van heel concreet tot meer
abstract en van gemakkelijk en snel uitvoerbaar tot meer of zeer complex. Met deze afspraken dragen de deelnemende partijen naar kracht en vermogen bij
aan bovengenoemde speerpunten.
Impressie van de eerste bijeenkomst op 25 juni 2019: https://youtu.be/h9Bme36pY_4
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Borging: Evaluatie, Sport Regisseur en klankbordgroep
De afspraken en intenties gelden voor een jaar. Aan het einde van dit jaar worden proces en resultaten met de deelnemende partijen geëvalueerd en worden
voor 2021 nieuwe afspraken gemaakt of bestaande afspraken en intenties aangescherpt. Partijen die gedurende dit jaar kenbaar maken tevens bij te willen
dragen aan het realiseren van de afspraken in het akkoord kunnen gedurende de gehele periode van het sport akkoord ‘aanhaken’.
Met dit sportakkoord komt de gemeente Heemskerk in aanmerking voor een uitvoeringsbudget van € 20.000, - per jaar voor 2020 en 2021. Dit
uitvoeringsbudget wordt in het eerste jaar gebruikt voor de inzet van een Sport-regisseur (voor naar schatting een dagdeel per week). Deze Sport-regisseur
zal de implementatie van het akkoord bewaken, daartoe procesvoorstellen doen en de ondertekenaars waar mogelijk ondersteunen. De Sport-regisseur is
niet de uitvoerder, maar wel trekker, verbinder, bewaker en inspirator. De Sport-regisseur werkt nauw samen met de relevante andere coördinerende
posities in de gemeente, zoals de Adviseur Lokale Sport, de JOGG-regisseur, de Brede school coördinator, verenigingsondersteuning en de buurtsportcoaches
Jeugd en Aangepast Sporten.
Tijdens het samenstellen van dit sportakkoord is de sportformateur bijgestaan door een klankbordgroep (vertegenwoordigers van gemeente, GGD, Team
Sportservice Kennemerland en Heliomare). Deze klankbordgroep zal gedurende de uitvoering van het sportakkoord beschikbaar blijven als klankbord voor
de sport-regisseur.
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Bijlage

Afspraken en intenties

Sport- & beweegstimulering en bevorderen van een gezonde leefstijl
Sport- en beweegstimulering diverse doelgroepen
Sportaanbieders bieden een buddy systeem voor (aangepast) sporters. Sportmaatjes die zorgen voor een goede eerste indruk van
de vereniging/organisatie en de betrokkene wegwijs maakt.
Voor het aangepast sporten zijn vanuit Heliomare enkele studenten van Hogeschool InHolland actief die dit doen in het kader van
een stage. Dit is wellicht uit te breiden. De buurtsportcoach aangepast sporten kan daar naar wens bij verbinden en ondersteunen.
Aanbod neerzetten voor ouders, opa’s en oma’s van jeugdige sporters tijdens de jeugdtrainingen.
Pilot Fit & Vitaal 65+. Na een fitheidstest kunnen geïnteresseerden deelnemen aan een sportkennismakingsprogramma, waarbij de
groep proeflessen volgt bij verschillende aanbieders in Heemskerk, zowel bij sportaanbieders als in buurthuizen. Team Sportservice
voert deze pilot uit in samenwerking met geïnteresseerde partijen.

Vanuit de gemeente worden de (financiële) mogelijkheden onderzocht voor de inzet van een Buurtsportcoach Senioren of een
activiteitenbudget voor seniorenaanbod.
De leden van het sociaal team en alle sociaal werkers die in buurten, met volwassenen, kwetsbare groepen en jeugd/tieners werken
zullen sporten en bewegen onder de aandacht van deze doelgroepen brengen. Waar nodig begeleiden zij bewoners naar
sportaanbieders wanneer het hen zelf niet lukt om daar aansluiting te vinden. De beweegmakelaar van Team Sportservice kan de
link zijn naar de sportaanbieders.
Inwoners van Heemskerk kunnen ook direct contact opnemen met Team Sportservice voor beweegadvies.
Basisscholen en/of Kindcentra dragen zorg voor een actievere invulling van pauzes, voor- en tussenschoolse opvang en werken
daartoe samen met de kinderopvang en brede school. Ook wordt de bewegingsconsulent/vakdocent ingezet om de pauzespelen te
ondersteunen
Basisscholen onderzoeken de mogelijkheden van een verlengde schooldag, waarbij kinderen extra gymlessen na schooltijd kunnen
volgen
Basisscholen onderzoeken mogelijkheden om leerlingen op te leiden tot speelpleincoach (met speelkaarten e.d.)

Deelnemer/ initiatiefnemer
Heliomare (buurtsportcoach
Aangepast Sporten)
Stichting Ontwikkel je zo
Fit4you2
Stichting Ontwikkel je zo
Team Sportservice
D’Evelaer
DSS Handbal
Tafeltennisvereniging Heemskerk
Fit4you2
Gezondheidscentrum Broekpolder
Gemeente Heemskerk
Team Sportservice
Gezondheidscentrum Broekpolder
Fit4you2
Team Sportservice
Welschap Welzijn
ADO ‘20
De Kariboe
Zilvermeeuw en d’Evelaer
De Zevenhoeven
De Marel
De Ark
De Kariboe
De Zevenhoeven (mee denken)
De Ark (heeft de wens, is graag
betrokken)
Team Sportservice
De Kariboe
De Ark
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Basisscholen inventariseren de momenten waarop zij behoefte aan ondersteuning hebben vanuit sportaanbieders voor hun
gymlessen. Ook inventariseren zij in welke sporten hun kinderen interesse hebben. Sportaanbieders vullen deze ‘onderwijsagenda’
in met clinics en lessen door bevoegde trainers.
Kindcentrum de Marel doet een pilot met twee keer in de week sport tijdens de BSO. Hier is een uitbreiding te realiseren door
samen te werken met diverse partners en om meer kinderen te laten aansluiten.
Basisscholen en kindcentra brengen het minimabeleid van de gemeente actiever onder de aandacht bij ouders (met name de
vergoedingsmogelijkheden voor sport)
Sportboulevard Heemskerk heeft een initiatief ontwikkeld met de Tabijnscholen om kinderen kennis te laten maken met diverse
sporten.
Ook in 2020 wordt dit opnieuw ingezet. Met de sportaanbieders van de Boulevard is afgesproken dit evenement in 2020 nog te
beperken tot dezelfde doelgroep (Tabijnscholen) om zo een sterk concept te ontwikkelen.
In de evaluatie van Samen in Beweging met de sportaanbieders willen wij graag andere sportaanbieders uitnodigen hun sport
tijdens dit evenement middels demo’s en clinics onder de aandacht te brengen en van daaruit de komende jaren te groeien. Voor het
uitnodigen willen wij initiatiefnemer zijn en daar in 2020 mee beginnen.
Impressie Samen in Beweging 2019 https://m.youtube.com/watch?v=YNQM9VmiUaw
Welschap Kinderopvang is in gesprek met het NOVA om (bijna) afgestudeerden van het CIOS warm te maken voor de KOV. Wanneer
dat lukt hebben zij eigen sport deskundigen in huis en kan sport beter geborgd worden in de organisatie.
Sportaanbieders denken samen met onderwijs na over het maken van een ‘routebeschrijving’ voor ouders. Deze routebeschrijving
heeft als doel aan ouders duidelijk te maken hoe belangrijk sporten en bewegen is voor de ontwikkeling van hun kinderen. De
gemeente biedt aan om het schooldirecteurenoverleg in te zetten als omgeving waarbinnen deze gedachte verder uitgewerkt kan
worden.
Aanbieders met een Uniek Sporten aanbod maken dit kenbaar via de website www.unieksporten.nl. Onderzocht wordt of het
mogelijk is om via deze website ook proeflessen aan te bieden. Ook via Buurtgezinnen Heemskerk en Beverwijk is het mogelijk om
aanbod voor deze doelgroepen kenbaar te maken.

Vervoer van en naar beweegaanbod wordt genoemd als vraagstuk voor (met name aangepast) sporters. Onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn zowel praktisch als financieel.
Bevorderen van een gezonde leefstijl
De Gezonde Sportomgeving
Rookvrije verenigingen en gezonde sportkantines. Aanbieden producten van lokale tuinders in kantine. De GGD en de lokale JOGGregisseur zetten hun kennis en kunde in om sportaanbieders hierbij te ondersteunen. Vanuit de gemeente wordt het certificaat ‘Heel
Heemskerk Rookvrij’ uitgereikt aan sportaanbieders die hun sportaccommodatie rookvrij maken en het certificaat ‘Heel Heemskerk
eet gezond’ aan sportaanbieders die stappen zetten op weg naar een gezonde sportkantine. De landelijke organisatie TeamFit kan
hierbij ondersteuning bieden.

Stichting Ontwikkel je zo
De Kariboe
De Marel
De Kariboe
De Marel
De Ark
Sportboulevard
DSS Handbal

Welschap Kinderopvang
Stichting Ontwikkel je zo
Oeza (ABC zwemmen)
De Kariboe
Heliomare (BSC Aangepast
Sporten)
Stichting Ontwikkel je zo
HSV Assumburg
DSS Handbal
SIRe
Buurtgezinnen
Buurtgezinnen
Biljartvereniging OBIS
ADO ‘20
GGD Kennemerland
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Binnen de gemeente worden diverse gezondheidsprojecten aangeboden. Vanuit deze projecten is er op bepaalde momenten
behoefte aan samenwerking met sportaanbieders, zodat deelnemers proeflessen kunnen volgen bij sportaanbieders. Doel is om
deze doelgroep(en) toe te leiden naar structureel bewegen.
Cool2BFit is zo’n leefstijlprogramma voor kinderen met overgewicht dat vanuit Gezondheidscentrum Broekpolder wordt
aangeboden. Voor deze groep worden proeflessen gezocht bij sportaanbieders. Specifiek vanuit dit leefstijlprogramma worden in de
maanden januari en februari 2020 voor 11 kinderen proeflessen gezocht (de kinderen hebben interesse in tennis, kickboksen,
hockey, waterpolo, voetbal, paardrijden, atletiek, zwemmen, judo).

GC Broekpolder
Buurtsportcoach Aangepast
Sporten
Stichting Ontwikkel je zo
HSV Assumburg
ADO ‘20
DSS Handbal
Team Sportservice (verbinden)

Stimulerende en uitdagende omgeving die uitnodigt om te bewegen

Deelnemer/ initiatiefnemer

In kaart brengen van de behoefte van de sportaanbieders in Heemskerk m.b.t.: Duurzaamheid, energie, inrichting, buitenterrein en
moderne accommodaties
Onderzoeken hoe Heemskerk kan profiteren van de rijksbijdragen voor deze onderwerpen. Voor het proces is het wenselijk dit met
de Gemeente en sportregisseur af te stemmen.

Sportboulevard (samen met sport
regisseur en gemeente)
Fit4you2 (meedenken)
Sportboulevard (samen met sport
regisseur en gemeente)

Efficiënter gebruik van de accommodaties
Sportaanbieders brengen in kaart wanneer hun clubhuis en/of accommodatie beschikbaar is voor andere gebruikers.
Sportaanbieders geven aan welke voorwaarden (HACCP, veiligheid) gesteld worden aan dit gebruik.

DSS Handbal
Biljartvereniging OBIS
ADO ‘20

Zo zijn de voetbalvelden van Odin ’59 en Ado ’20 op bepaalde momenten beschikbaar voor (jeugdige) bewoners van Heemskerk.
Onderzocht wordt of het mogelijk is om een (vrijwilliger als) toezichthouder (bijvoorbeeld vanuit het GIDS programma ‘Bewegen
naar Werk’ of via IJmond Werkt), in te zetten die toe ziet op juist gebruik van de accommodatie en veiligheid.

ADO ‘20

Toekomstbestendige verenigingen

Deelnemer/ initiatiefnemer

Sportaanbieders maken optimaal gebruik van het aanbod van services binnen de sportlijn. Inventarisatie sportverenigingen is
gedaan. Overige sportaanbieders kunnen hun behoeften kenbaar maken aan de Adviseur Lokale Sport.
De gemeente Heemskerk zal de samenwerking met de gemeente Beverwijk intensiveren ten behoeve van de sport. Bijvoorbeeld
door gezamenlijk gebruik te maken van het aanbod vanuit de sportlijn (via de Adviseur Lokale Sport), door het gezamenlijk
organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten (vanuit de Sportraad Beverwijk en Team Sportservice Kennemerland, bijvoorbeeld
over de thema’s vrijwilligers, duurzaamheid, individualisering in de sport) en/of door het intensiveren van de samenwerking van de
buurtsportcoaches.
Gezamenlijk onderhoud
Inventariseren van onderhoudsklussen om vervolgens te onderzoeken of deze in de vorm van een stageplaats/praktijklessen door
leerlingen (bijvoorbeeld van de Kennemer Praktijkschool) uitgevoerd kunnen worden.

Adviseur Lokale Sport
Team Sportservice
Gemeente Heemskerk
Team sportservice

Biljartvereniging OBIS
ADO ‘20
DSS Handbal
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Gezamenlijke sportpromotie: 100 jaar ADO ‘20 waarbij Heemskerkse sportaanbieders in het weekend van 6/7 juni uitgenodigd
worden zich op de accommodatie van ADO ’20 te presenteren met hun sport.

Gezamenlijke sportpromotie: 50 jaar HSV Assumburg: inclusieve sportdag
Gezamenlijke sportpromotie: Aangepast sporten
Sportaanbieders ontwikkelen aanbod en vinden het moeilijk om uit een zo diverse doelgroep voldoende aanwas te vinden voor hun
ontwikkelde aanbod. Hoe bereiken sportaanbieders hun aangepaste doelgroep? Bijvoorbeeld door het organiseren van een
sportevenement voor deze promotie, het benutten van de website Uniek Sporten (extra zoekfunctie waardoor niet alleen
aanbieders, maar ook vragers kunnen zich aanmelden?) of vergelijkbare sporten (regionaal?!) werken samen en ontwikkelen samen
een aanbod Aangepast Sporten. De buurtsportcoach aangepast sporten kan ondersteunen bij het uitwerken van deze afspraak.
Gezamenlijk aanbod: 2 tot 4-jarigen
Multi-sportaanbod voor 2 tot 4-jarigen (vaste locatie, vast tijdstip, per periode een ander aanbod verzorgd door de
sportaanbieders). Als sportaanbieders dit met elkaar op willen zetten kan Team Sportservice daar bij ondersteunen.
Gezamenlijk aanbod: senioren (sportdag)

Flexibele lidmaatschapsvormen, omni vereniging
Sportaanbieders die daar voor open staan, onderzoeken met elkaar de mogelijkheden van flexibele lidmaatschapsvormen en/of een
omni-aanbod, daarbij ondersteund door medewerkers van Team Sportservice Kennemerland. Samenwerking kan gezocht worden
op basis van doelgroep (bijvoorbeeld senioren) of jaarplanning (bijvoorbeeld zomer- en wintersporten) of locatie (bijvoorbeeld een
sportbestuur voor verschillende sporten op een locatie).

ADO ‘20
D’Evelaer
Stichting Ontwikkel je zo
HSV Assumburg
SIRe
Oeza
Biljartvereniging OBIS
DSS Handbal
HSV Assumburg
SIRe
Heliomare (BSC Aangepast
Sporten)
HSV Assumburg
SIRe
DSS Handbal
Stichting Ontwikkel je zo
Team Sportservice
Fit4you2
Biljartvereniging OBIS
D’Evelaer
Fit4you2
Tafeltennisvereniging Heemskerk
Team Sportservice
Biljartvereniging OBIS
Fit4you2
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