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Op 31 oktober trotseerden meer dan zeventig organisaties, bedrijven en 
gemeenten de kou en het vroege tijdstip om te praten over het hernieuw-
de Gelders Sportakkoord. Al tijdens het ontbijt ontstonden geanimeerde 
gesprekken en tijdens het programma regende het suggesties, wensen 
en actiepunten. Nu is het moment om samen aan te slag te gaan om die 
input om te zetten in concrete projecten en een hernieuwd akkoord. Want 
het Gelders Sportakkoord is van ons allemaal!

Waarom een herziening van het Gelders Sportakkoord? 

Gelderland was in 2017 de eerste met een uitgewerkt, ambitieus inhoudelijk sportakkoord, 
gesteund door meer dan 100 partners. In de afgelopen drie jaar zijn daarmee prachtige resul-
taten geboekt en belangrijke stappen gezet. Het Gelders Sportakkoord levert vitale bewoners 
op, vaardig sportende kinderen, uitblinkende Gelderse topsporters, sociale betrokkenheid en 
verbinding, innovatie en een economisch krachtig Gelderland. Maar: er is veel veranderd ten 
opzichte van 3 jaar geleden, zo gaf gedeputeerde Jan Markink tijdens de bijeenkomst aan:  
“Er is inmiddels een nationaal sportakkoord en verschillende regionale en lokale sport- 
akkoorden. Deze nieuwe tijd vraagt om een inhoudelijk aangepast sportakkoord met ruimte 
voor nieuwe inzichten.” 

Oproep bij het ontbijt: het draait om samenwerking en verbinding! 

In de loop van de ochtend werd duidelijk dat er één gevoel breed gedeeld 
wordt: het Gelders Sportakkoord gaat om samenwerking en verbinding 
zoeken. De opgebouwde relaties en de behaalde resultaten uit het eerste 
Gelders Sportakkoord vormen de basis voor het Gelders Sportakkoord 
2.0. En we kunnen ook van elkaar blijven leren. Kennisdeling draagt bij 
aan nieuwe verbindingen.

“We moeten doorzetten wat goed is!”

Daarom is het belangrijk dat het Gelders Sportakkoord 2.0 van ons allemaal is. Iedere 
partner kan een bijdrage leveren. Door mee te denken over de nieuwe inhoud, door in the-
mabijeenkomsten concrete projecten aan te pakken of door goede voorbeelden en handige 
materialen te delen met partners. De bijeenkomst van 31 oktober is nog maar het begin! Op 
de volgende pagina vatten we de concrete opbrengsten van de ochtend samen. 



Waar er al partners actief zijn, vermelden we dat. Iedereen is van harte welkom om ook een bijdrage te 
leveren. Kijk op welk thema of welke activiteit u iets kunt betekenen, en sluit daarbij aan! Juist als iede-
re partner een klein stukje oppakt, kunnen we met zijn allen een breed en effectief nieuw Sportakkoord 
neerzetten.

1. Het netwerk als startpunt voor alle activiteiten 

De aanwezigen op 31 oktober zagen bijna allemaal oneindige mogelijkheden om 
verbindingen te leggen:
• tussen sport en overheid; sportbonden en gemeenten en provincie; sport  
 en bedrijfsleven
•  tussen verschillende maatschappelijke sectoren: zorg naar sport;  
 arbeidsmarkt en onderwijs, sport en arbeidsmarkt
•  tussen van lokale, regionale, provinciale sportakkoorden en  
 Nationaal Sportakkoord 

Hoe meer verbindingen, hoe meer resultaat. Dat betekent dat we bij alle thema’s en 
concrete projecten in kaart brengen welke verbindingen het project kunnen verster-
ken, én dat we die verbindingen tot stand gaan brengen. Daarnaast is het belangrijk 
dat er veel formele en informele netwerkmomenten komen, waarin spontane  
initiatieven tot stand kunnen komen en we elkaar kunnen vertellen waar we mee 
bezig zijn. 

Er is ook een concrete ambitie om die verbinding vorm te geven: 

Samenwerking tussen buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen. Hoe kunnen buurtsportcoaches uit 
verschillende gemeenten met elkaar samenwerken? Hoe kunnen buurtsportcoaches meer worden verbonden 

met het sportbeleid? En hoe kunnen we de koppeling met sociaal domein vergroten?

Partners die aangegeven hebben zich hiervoor in te willen zetten zijn: Gemeente Renkum, Gelderse Sport Federatie, 
gemeente Duiven, gemeente Westervoort, gemeente Zevenaar, gemeente Oldebroek, gemeente Harderwijk, HAN, 
KNZB, Kenniscentrum Sport, Johan Cruijf Foundation, Pluryn, Mee, Uniek Sporten, KNLTB, Esther Vergeer  
Foundation, Provincie Gelderland.

Meedoen? Mail naar: info@gelderssportakkoord.nl 

“Elkaar vinden, kennis ophalen en delen”

2. Een groene, mooie, uitdagende en blijvend sterke sportomgeving voor iedereen! 

Iedereen is zich ervan bewust dat een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig is, 
om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen. Dat gaat van stadsparken, pleinen 
en bossen tot multifunctionele sportaccommodaties. Sportaccommodaties die bij voorkeur ook duur-
zaam zijn op het gebied van energie- en materiaalgebruik.  

Veel gemeenten gaven op 31 oktober aan bezig te zijn of te willen gaan met vitale sportparken, duur-
zame sportaccommodaties en het optimaal benutten van de sportcapaciteit. Verenigingen en bonden 
zien een goede sportomgeving als stimulans om mensen in beweging te krijgen. Hoe kunnen we de 
sportomgeving optimaal inrichten? Hoe kunnen we daarmee mensen inspireren om te gaan bewe-
gen? En hoe kunnen we leren van elkaars voorbeelden?



Met een concrete case zijn al verschillende partijen aan de slag: 

Het ontwikkelen van een Gelderse wielerstrategie met aandacht voor het 
organiseren van evenementen, waarbij meerdere beleidsterreinen worden 
betrokken. Met aandacht voor van jongs af aan fietsen, samenwerken met 

verschillende organisaties en met als uiteindelijk doel: meer mensen aan het 
fietsen krijgen en de lokale infrastructuur verbeteren.

Partners die hier mee aan de slag willen zijn: Libema, PumpTrack, gemeente Liemers, gemeente 
Apeldoorn, gemeente Nijmegen, Papendal, Provincie Gelderland, NTFU, KNWU

Andere concrete voorbeelden die genoemd zijn: 

- Realiseren van vitale sportparken
- Het delen van ‘best practices’ over het verzelfstandigen van verenigingen
- Hoe kunnen we sportaccommodaties multifunctioneel inzetten en zo optimaal benutten?
- Hoe kunnen we regionaal samenwerken om een duurzame sportinfrastructuur op te  
  zetten?
- Realiseren van beweegvriendelijke wijken, zowel sociaal als fysiek ism lokale regionale/   
 landelijke partners
- Liemers op de (sport)kaart –een voorbeeld van hoe je lokale infrastructuur kan verbeteren  
 door samenwerking met verschillende partijen 

Partners die hier iets over gezegd hebben zijn: gemeente Duiven, gemeente Westervoort, ge-
meente Zevenaar, gemeente Ermelo, gemeente Putten, gemeente Renkum, gemeente Nijmegen, 
gemeente Apeldoorn, Johan Cruijff Foundation, Provincie Gelderland 

Hier een bijdrage aan leveren? Mail naar info@gelderssportakkoord.nl

“Meer mensen op de fiets in een mooie en bereikbare omgeving”

3. Hoe belangrijk vinden we vitaliteit? 

Vitaliteit in algemene zin is een belangrijk thema. Het kent vele aspecten: vitale 
sportaanbieders, vitale werknemers en vitale inwoners. Door de stijgende pensi-
oenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van 
werknemers bijvoorbeeld urgent. Steeds meer organisaties treffen daarom maat-
regelen om medewerkers langer en fit aan het werk te houden. Alleen al in Gelder-
land zijn meerdere organisaties aan de slag met concrete campagnes en projecten 
rond vitaliteit, waaronder MKB Nederland in samenwerking met de ministeries van 
VWS en SZW, GSF, Papendal en Gelresteden. Daarnaast worden in 2021 de Euro-
pean Company Sport Games in Arnhem georganiseerd, een mooie aanleiding om 
meer aandacht voor vitaliteit op de werkvloer te creëren. 

“Inzetten op vitaliteit op de werkvloer”
Concrete voorbeelden die genoemd zijn:
-  2020 als themajaar Vitaliteit, waardoor partners van het Gelders Sportakkoord worden gestimuleerd 
 zich in te zetten voor vitaliteit
-  Medewerkers in beweging krijgen met een ludieke campagne
-  Inzetten op veel Gelderse deelnemers voor ESCG 2021   

Partners hier mee aan de slag willen zijn: VNO-NCW, Gelresteden, Gelderse Sport Federatie,  
Achterhoek in Beweging.

Ook plannen voor vitaliteitsactiviteiten? Sluit aan en mail naar info@gelderssportakkoord.nl



4. Iedereen moet mee kunnen doen met sport en bewegen!  

Bij alle partners is inclusief sporten een thema dat speelt. Niet alleen specifiek voor mensen met een beperking, maar 
voor meerdere groepen die (praktische) belemmeringen zouden kunnen ervaren, zoals ouderen of vluchtelingen.  
Inclusief sporten als breed thema leent zich bij uitstek voor verbindingen tussen sport en zorg en welzijn. Zo levert 
sport een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke speerpunten zoals ontmoeten, inburgeren en sport als middel 
om mensen op de arbeidsmarkt te krijgen. 

Partners die gezegd hebben zich hiervoor in te zetten: Gemeente Renkum, Gelderse Sport Federatie, gemeente 
Duiven, gemeente Westervoort, gemeente Zevenaar, gemeente Oldebroek, gemeente Harderwijk, HAN, KNZB, Ken-
niscentrum Sport, Johan Cruijf Foundation, Pluryn, Mee, Uniek Sporten, KNLTB, Esther Vergeer Foundation, Provincie 
Gelderland.

Ook goede ideeën hierover? Of kunt u juist wel wat advies van deze partners gebruiken? 
Mail naar info@gelderssportakkoord.nl

“Sport levert bijdrage aan maatschappelijke speerpunten”

5. Topsport die inspireert! 

Het meeleven met Nederlandse sporters en het ervaren van topsportevenementen in Nederland hebben een sterke 
inspirerende en verbindende waarde in de Nederlandse samenleving. Talentontwikkeling helpt hierbij, want talenten 
zijn de schakel tussen breedtesport en topsport. En hoe jonger kinderen in aanraking komen met sport en bewegen, 
hoe groter het uiteindelijke effect. Concrete voorbeelden die genoemd zijn: 

- Implementatie Gelders Model talentontwikkeling
- Gedifferentieerd beweegonderwijs
- Groot aanbod voor sport en bewegen in de wijk/het dorp
- Verbeteren jeugdopleidingen binnen verenigingen
- Hoe brengen we talenten in verbinding met samenleving 

Gewenste partners zijn: Topsport Gelderland, gemeenten, scholen, bedrijven en sportorganisaties.

Meedoen? Mail naar: info@gelderssportakkoord.nl



Tot slot!

De koude donderdagochtend in oktober was een inhoudelijke energieke bijeenkomst en iedereen die erbij was: heel 
erg bedankt voor jullie bijdrage! De zet is nu aan alle partners om deze energie te behouden en in te zetten voor een 
Gelders Sportakkoord 2.0.

Doet u ook mee?
info@gelderssportakkoord.nl

Platform Gelders Sportakkoord 

Heeft u al een kijkje genomen op www.gelderssportakkoord.nl? Op dit platform 
vindt u resultaten van het Gelders Sportakkoord, praktijkverhalen, leuke bijeen-
komsten en handige documenten. De website ontwikkelt zich samen met het 
Gelders Sportakkoord 2.0. Doelen van het platform zijn: 

- Resultaten laten zien van het Gelders Sportakkoord
- Kennisdeling: door de inhoudelijke artikelen hoeven andere organisaties   
 het wiel niet uit te vinden
- Netwerken stimuleren door onder andere de agenda met bijeenkomsten
- Partners zichtbaar en vindbaar maken, zodat organisaties contact met  
  elkaar kunnen leggen
- Organisaties stimuleren (nog verder) aan de slag te gaan met sporten en   
 bewegen in Gelderland.

Ook hier geldt dat alle partners van het Gelders Sportakkoord een bijdrage  
kunnen leveren. Heeft u een goed verhaal voor het platform, wilt u uw partner- 
pagina uitbreiden of staat u zelfs nog niet genoemd? 

Neem contact op via info@gelderssportakkoord.nl

“Effectief samen bewegen en een community creëren!”
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