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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



• Inzet Doejemee
• Uitvoeringsbudget Sportakkoord (€ 10.000 per jaar)
• ‘Services’ van Lokale Adviseur Sport (€ 6.000 per jaar)
• Gemeentelijke en landelijke subsidiemogelijkheden
• Cofinanciering partners en inzet in natura



Startbijeenkomst



2. Startbijeenkomsten

Lokaal sportakkoord
Trends en ontwikkelingen
Thema’s landelijk sportakkoord
Zelf aan de slag



Kansen en ontwikkelingen   
• Gezamenlijk jeugd stimuleren 
• Gezamenlijk cursussen aanbieden 
• Sport integreren in onderwijs & zorg 
• Samenwerkingen; kennis, bestuurskracht, maatschappelijk
• Meer bewegen voor ouderen 
• Meer bewustwording participatie verenigingsleven 

2. Startbijeenkomst



Thema’s:
1. Vitale sport- en beweegaanbieders
2. Samen Actief Sint Anthonis 
3. Samen sterker 

2. Startbijeenkomst



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

Vitale sport- en beweegaanbieders



• Iedereen moet kunnen sporten en bewegen
• Van jong tot oud
• Verbeteren motorische vaardigheden jeugd
• Preventieve inzet sport
• Verbinding met kindpartners, sport- en beweegaanbieders 

en zorg- en welzijnspartners

Samen Actief Sint Anthonis 



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

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

Samen sterker 



Samen actief Sint Anthonis





We sporten en bewegen dus steeds meer





11.500 inwoners

6.900 sporters

3.910

60% sport wekelijks (NL: 51%)

34% lid sportvereniging (NL: 25%)

58% 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 Sint Anthonis (4-12 jaar) 
besteedt meer dan 2 uur per dag aan ‘schermtijd’



Sport en bewegen als middel inzetten levert op!







Samen sterker



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

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

Samen sterker 



Samen sterker 



Hoe zorgen we er in Sint Anthonis 
voor dat iedere inwoner kan sporten 

en bewegen en dat we samen 
sterker worden?



• Inzetten op peutergym 
• Sportkennismaking d.m.v. trainingen en clinics
• Sport- en beweegaanbod voor ouderen 
• Maatjesproject sport & bewegen 
• Aanhaken professionele zorg → doorverwijzen naar sportaanbod 
• Voorlichting gezonde leefstijl
• Sportdag gemeente Sint Anthonis
• Beter benutten financiële regelingen sport en bewegen 
• Digitaal bewegen 
• Activiteiten die jong en oud verbinden

Potentiële acties Samen actief



Samen sterker:
• Sportplatform oprichten 
• Samenwerken tussen sport- en beweegaanbieders, onderwijs en 

zorg en welzijn 
• Vraag en aanbod in beeld brengen
• Faciliteiten delen 
• Stageplaatsen creëren studenten ROC Sport & Bewegen 

Potentiële acties Samen sterker



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 (15 min)



Organisatie



6. Organisatie

Voorstel:
•

•

•



6. Organisatie

Deelname aan werkgroep (of kernteam) per thema



7. Afsluiting

Januari: Startbijeenkomsten 
Februari: Themabijeenkomsten
Februari: Penvoering Sportakkoord 
Maart: Reactie op concept sportakkoord (16 maart)
April: Presentatie en ondertekening (7 april)



7. Afsluiting

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

http://www.sportakkoordsintanthonis.nl/


Bedankt voor jullie 
input en aandacht!


