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Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’
• Looptijd van 2018 t/m 2021
• Zes ambities (deelakkoorden)

1. Inclusief sporten en bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
6. Topsport inspireert

• Vervolg in lokale sportakkoorden

1. Lokaal sportakkoord



Wat is een lokaal sportakkoord?
• Lokale afspraken tussen gemeente, sportaanbieders,  

maatschappelijke partners en bedrijfsleven
• Prikkelt tot samenwerking en verbinding
• Zet aan tot uitvoering

In samenhang met:
• Lokale situatie 
• Het Nationaal Sportakkoord

1. Lokaal Sportakkoord



• Uitvoeringsbudget Sportakkoord (€ 20.000 per jaar)
• ‘Services’ van Lokale Adviseur Sport (€ 8.200 per jaar)
• Inzet Doejemee
• Gemeentelijke en landelijke subsidiemogelijkheden
• Cofinanciering partners en inzet in natura

1. Lokaal Sportakkoord



Startbijeenkomst



Kansen en ontwikkelingen
• Zichtbaarheid activiteiten / aanbod vergroten 
• Aanbod voor diverse doelgroepen creëren 
• Samenwerking tussen onderwijs, sport, bedrijfsleven, overheid etc.
• Vrijwilligers werven en behouden
• Kennis en vaardigheden delen
• Inspelen op gezondheid
• Digitalisering

2. Startbijeenkomsten



Thema’s:
1. Boxmeer in beweging
2. Sportieve en gezonde jeugd
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Sport en bewegen in beeld

2. Resultaat startbijeenkomsten



• Sporten en bewegen op eigen niveau
• Kwetsbare doelgroepen
• Toegankelijk
• Preventieve inzet sport
• Verbinding met zorg- en welzijnspartners
• Actieve doorverwijzing naar reguliere activiteiten

Boxmeer in beweging



• De jeugd heeft de toekomst
• Verbeteren motorische vaardigheden
• Gezond opvoeden en opgroeien
• Voor, op en na school
• Betrekken van zowel kinderen als ouders

Sportieve en gezonde jeugd



• Behouden vitale aanbieders
• Sterke en solide basis
• Open en maatschappelijk betrokken verenigingen
• Voldoende en betrokken vrijwilligers
• Veilig en positief sportklimaat
• Verenigingsondersteuning en deskundigheidsbevordering

Vitale sport- en beweegaanbieders



• Overkoepelend thema
• Inspiratie, informatie en verbinding
• (Digitaal) sportplatform

- Aanbod inzichtelijk maken op één plek 
- Netwerk organiseren 

Sport en bewegen in beeld



BOXMEER IN BEWEGING &
SPORTIEVE EN GEZONDE JEUGD





We sporten en bewegen dus steeds meer





29.000 inwoners

17.100 sporters

8.700

59% sport wekelijks (NL: 51%)

30% lid sportvereniging (NL: 25%)

57% voldoet aan Beweegrichtlijn 
(NL: 52%)

Bron: GGD (2016) en NOC*NSF (2018)



Dit geldt zeker niet voor iedereen
Denk hierbij aan ouderen, mensen met een beperking, mensen in 

armoedesituaties en mensen met een migratieachtergrond











Ook de jongeren verdienen aandacht!







33% van kinderen in Boxmeer (4-12 jaar) 
besteedt meer dan 2 uur per dag aan ‘schermtijd’



Sport en bewegen als middel inzetten levert op!







Sport en bewegen in beeld



• Samenwerking, elkaar versterken (sport- en 
beweegaanbieders, onderwijs, zorg etc.)

• (Digitaal) sportplatform
- Aanbod inzichtelijk maken op één plek 
- Netwerk organiseren 

Sport en bewegen in beeld





Hoe zorgen we in Boxmeer voor een 
sportieve en gezonde jeugd en 

Boxmeer in beweging?



• Sportkennismaking op de wijze als Sjors Sportief voor andere 
doelgroepen

• Opzetten van sport- en beweegmaatjesproject
• Aanhaken van professionele zorg (bv. huisartsen en fysio)
• Beter benutten en promoten financiële regelingen voor sport en 

bewegen
• Onderzoeken mogelijkheden voor valpreventie
• Digitaal bewegen faciliteren
• Organiseren van een laagdrempelige Boxmeerse sportdag voor jong en 

oud

Potentiële acties Boxmeer in beweging



• Inzetten op peutergym
• Screenen en verbeteren motorische vaardigheden
• Implementeren van het concept Sport’s Cool (op basis van het concept 

Ballschüle waarbij kinderen van 12 maanden tot 12 jaar worden 
aangezet tot sporten en bewegen. De focus ligt bij doel-, slag- en 
gooisporten

• Organiseren doorgaande beweegleerlijn en bewegend leren van 
kinderopvang naar basisonderwijs

• Onderzoeken mogelijkheden voor motorische remedial teaching 

Potentiële acties Sportieve en gezonde jeugd



• Oprichten van een sportplatform/sportloket voor vraag en aanbod en 
kennisdeling

• Opzetten samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, onderwijs 
en zorg en welzijn (fysiotherapeut, huisarts, Sociom etc.)

• Maken van prijsafspraken voor verhuur van sportvelden aan niet-
commerciële organisaties

• Meer delen van faciliteiten
• Organiseren MBO-stages in de regio voor sport en bewegen

Potentiële acties sport en bewegen in beeld



Aan de slag



Rond 1: Kies een thema (45 min):
1. Wat willen we binnen het thema 

bereiken?
2. Welke acties zijn hiervoor nodig?
3. Wie gaat hiermee aan de slag?

Ronde 2: Wissel van poster en vul de 
ideeën van een andere groep aan (10 min)

Ronde 3: Wissel van poster en vul de 
ideeën van een andere groep aan (5 min)



Organisatie



5. Organisatie

Voorstel:
•

•

•



5. Organisatie

Deelname aan werkgroep (of kernteam) per thema



6. Afsluiting

Januari: Startbijeenkomsten 
Februari: Themabijeenkomsten
Februari: Penvoering Sportakkoord 
Maart: Reactie op concept sportakkoord (17 maart)
April: Presentatie en ondertekening 



6. Afsluiting

Terugkoppeling via:
• Email
• Online: www.sportakkoordboxmeer.nl

http://www.sportakkoordsintanthonis.nl/


Bedankt voor jullie 
input en aandacht!


