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1. Inleiding
In de periode september – december 2019 zijn in de gemeente Epe meerdere interactieve 

sessies gehouden en gesprekken gevoerd met stakeholders als verenigingen, scholen, 
kinderopvangorganisaties en vrijwilligers met als doel om te komen tot een nieuw Sport- 

en Beweegplan 2020-2024. Hierbij is een zo breed mogelijke groep betrokken vanuit sport, 
onderwijs, gezondheid, welzijn en het sociale domein.

Een belangrijk uitgangspunt tijdens deze sessies was het Nationaal Sportakkoord dat in de zomer van 
2018 is getekend. Doel van het Nationaal Sportakkoord is om de organisatie en financiering van ‘de 

sport’ toekomstbestendig te maken, zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om met plezier te 
kunnen sporten of bewegen. In het Nationaal Sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd waarop de 

overheid de komende jaren voortgang willen boeken. 

Om deze ambities te realiseren heeft de overheid gemeenten, sport- en beweegaanbieders en andere 
partners uit bijvoorbeeld zorg, welzijn en het bedrijfsleven opgeroepen op lokaal niveau hieraan 

uitvoering geven. In de gemeente Epe hebben we dat gedaan door het Sport- en Beweegplan zoveel 
mogelijk te laten aansluiten op het Nationaal Sportakkoord en op basis van een nieuwe visie op sport 
en bewegen een lokaal sport- en beweegakkoord te sluiten. Dat akkoord ligt voor u.
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2. Totstandkoming
Sport- en Beweegakkoord

In Epe hebben we medio januari 2020 een begin gemaakt met het lokale sport- en 
beweegakkoord. Na een korte verkenning is een brede bijeenkomst georganiseerd. Breed 

in de zin dat sport- en beweegaanbieders, onderwijsorganisaties, belangenorganisaties, 
gemeente en maatschappelijke instellingen zijn uitgenodigd om ambities te formuleren, 

ideeën in te brengen en aan te geven op welke wijze ze zouden willen bijdragen aan de 
realisering hiervan. De ambities en maatregelen die uit de brede bijeenkomst naar voren 

kwamen zijn met een kleinere groep vertegenwoordigers vanuit sport en bewegen, welzijn 
en zorg besproken, gecategoriseerd en geprioriteerd. Het sportdomein was hier sterk 

vertegenwoordigd.

Klankbordgroep
Gedurende de periode januari 2019 – april 2020 heeft een klankbordgroep bestaande uit 

vertegenwoordigers vanuit sport en bewegen (profit en non-profit), zorg en gemeente intensief 
meegedacht over het proces om te komen tot het lokale sport- en beweegakkoord. De 

klankbordgroep heeft onder andere meegedacht over de wijze waarop de organisatie en uitvoering 
van het akkoord zal plaatsvinden. Ze heeft bijvoorbeeld keuzes gemaakt voor projecten, activiteiten 

en programma’s. Zo bleek onder andere dat in de input vanuit de brede bijeenkomst veel overlap, 
maar ook samenhang zat. Dit heeft de klankbordgroep doen besluiten om de oorspronkelijke thema’s 

om te buigen naar zogenoemde programmalijnen. Meer hierover in hoofdstuk 3. 

Een eind en een begin
Dit sport- en beweegakkoord is zowel een einde als een begin. Het einde van een interactief proces 

richting de ondertekening, maar vooral een begin om samen uitvoering te geven aan de actiepunten 
om de gestelde ambities te realiseren. Daarbij beginnen we niet op nul. Er wordt in Epe namelijk 

steeds meer samengewerkt op het terrein van sport en bewegen, met zowel zorg, welzijn als het 
onderwijs. En er gebeurt al veel bij ‘de’ sport zelf. Heel Epe Beweegt speelt hierin een verbindende rol. 

Dit sport- en beweegakkoord moet zorgen voor een extra impuls om sport en bewegen te versterken 
en haar maatschappelijke functie optimaal te benutten.
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3. Van thema’s naar 
programmalijnen

Tijdens de startbijeenkomst en verdiepende sessie zijn de 6 ambities uit het Nationaal 
Sportakkoord vertaald naar 4 ‘lokale’ thema’s om aansluiting te houden bij het Sport- en 

Beweegplan 2020-2024 van de gemeente Epe. De volgende thema’s stonden centraal:

1. Sporten en bewegen in iedere fase van je leven
Mensen hebben verschillende redenen om wel of niet te sporten of bewegen in hun vrije tijd. Met 

name de levensfase speelt hierin een rol. Of het nu gaat om senioren die met pensioen gaan, of jonge, 
werkende ouders die vanwege een drukke agenda minder toekomen aan sporten en bewegen. Daar 

willen we rekening mee houden en op inspelen met sport- en beweegaanbod.

2. Sport en bewegen voor iedereen
Mensen in kwetsbare situaties sporten of bewegen minder vaak dan mensen die niet in die situatie 

verkeren. We willen de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking of mensen in een 
kwetsbare maatschappelijke positie (bijv. financieel, cultureel of anderszins) vergroten, met aandacht 

voor de sociale participatie van deze groepen.

3. Sterke aanbieders voor sport en bewegen
Sportaanbieders, zoals sportverenigingen, vormen in de gemeente een belangrijke basis binnen de 

sport- en beweeginfrastructuur en zijn daarmee een onmisbare schakel in het verhogen van de sport- en 
beweegdeelname onder inwoners van de gemeente Epe. Het (door)ontwikkelen van sportaanbieders 

naar vitaal en ondernemend is van belang zodat zij kunnen blijven inspelen op trends en ontwikkelingen.

4. Een goede infrastructuur voor sport en bewegen
Steeds meer inwoners maken volop gebruik van de openbare ruimte om te bewegen en om met z’n allen 

een leven lang te kunnen blijven sporten en bewegen is een functionele, goede infrastructuur nodig. 
Hierbij gaat het om wandel- en fietspaden, maar ook om het groen in de gemeente en trapveldjes in de 

wijk.

Bij de uitwerking en bespreking van alle ambities en actiepunten die tijdens de sessies zijn opgehaald 
bleek dat deze veel overlap, maar ook samenhang vertoonden. Zo speelt bijvoorbeeld de ontwikkeling 
van passend sport- en beweegaanbod in alle thema’s een rol en zijn voor ieder thema voldoende, goed 

opgeleide professionals en vrijwilligers nodig om dat aanbod te verzorgen. Ook de inrichting van ruimte 
en het gebruik van voorzieningen speelt in alle thema’s. Om die reden zijn ambities en actiepunten waar 

mogelijk zoveel mogelijk samengevoegd en zijn 4 zogenoemde programmalijnen ontstaan:

1.  Informeren, inspireren en helpen met kiezen – zo komen we samen in beweging
2. Opleiden en ondersteunen – zo zorgen we voor voldoende, goede begeleiding om in 

beweging te komen en te blijven
3. Aanbod en activiteiten ontwikkelen – zo zorgen we ervoor dat iedereen kan sporten of 

bewegen op een eigen niveau
4. Een beweegvriendelijke omgeving creëren – zo verleiden we iedereen om in 

beweging te komen

Hierna worden de programmalijnen uiteengezet. Per programmalijn geven we aan wie de 
belangrijkste spelers zijn en wordt ingegaan op ambities en actiepunten. Daarnaast wordt een 
globale inschatting gegeven van de volgorde waarin acties worden opgepakt en uitgewerkt. Dit 
tijdpad geeft een indicatie met welke acties we eerst aan de slag gaan en welke acties later aan bod 
komen. Bij de uitwerking van acties wordt een concrete tijdsplanning opgenomen.
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1. Inspireren, informeren en helpen met kiezen – zo komen we 
samen in beweging

Om zoveel mogelijk inwoners in de gemeente Epe in de gelegenheid te stellen om te sporten of 
te bewegen, is het belangrijk dat mensen weten waarom bewegen belangrijk is, waar ze kunnen 
sporten en bewegen en welke activiteiten passen bij hun eigen niveau, wensen en behoeften. 

Hiervoor is samenwerking nodig tussen sport- en beweegaanbieders, het onderwijs, de gemeente, 
maatschappelijke partners, professionals, vrijwilligers en de doelgroep zelf. Samen moeten 

we inzichtelijk maken hoe inwoners op hun eigen niveau, met een eigen doel en in hun eigen 
levensfase kunnen sporten of bewegen. We moeten ze informeren, inspireren en helpen bij het 
maken van keuzes.

Dit zijn de belangrijkste spelers

• Sportverenigingen en andere sportaanbieders
• Heel Epe Beweegt

• Centrum voor Jeugd en Gezin
• GGD

• Basisscholen
• Voortgezet onderwijsscholen
• Bedrijven/werkgevers

• Verloskundigen
• Consultatiebureaus

• Gemeente Epe
• Buurt- en wijkcentra
• Kinderopvang

• Gebiedsregisseurs gemeente Epe
• Zorgprofessionals

• Externe deskundigen
• Belangenorganisaties
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Zo willen we 
onze ambities 

realiseren
* De tijdbalk geeft een 

indicatie wanneer acties 
uitgewerkt gaan worden

2020

2021

2022

8.  We inventariseren permanent welke bestaande interventies gericht op bewegen, gezond-
heid en welzijn worden uitgevoerd en brengen deze actief onder de aandacht.

6.  In samenwerking met het onderwijs organiseren we periodiek sportkeuzetesten om zicht 
te krijgen op het beweegniveau van kinderen en door te kunnen verwijzen naar passend 
aanbod.

5.  We ontwikkelen een levensfasebenadering waarbij profielen worden uitgewerkt met aan-
dacht voor de wijze waarop mensen kijken naar sport en bewegen, welk aanbod het beste 
past en hoe mensen met het betreffende profiel het beste bereikt kunnen worden. Op basis 
daarvan worden de juiste randvoorwaarden geschapen en wordt bestaand aanbod dooront-
wikkeld en nieuwe aanbod gecreëerd.

4.  We creëren een online omgeving waar een totaaloverzicht te vinden is van alle sport- en 
beweegactiviteiten en -voorzieningen in de gemeente Epe e.o. voor iedere levensfase en 
brengen deze actief onder de aandacht. Dit ‘platform’ kan ook dienen als ontmoetingsplek 
om samen af te spreken om te gaan sporten of bewegen. Als vertrekpunt nemen we hiervoor 
www.heelepebeweegt.nl

3.  We zullen nog meer gebruik maken van het platform Uniek Sporten (www.unieksporten.nl) 
om aangepast sport- en beweegaanbod actief onder de aandacht te brengen.

2.  We gaan de begeleiding, ondersteuning en doorverwijzing van inwoners, vooral ook die in 
kwetsbare situaties , naar passend sport- of beweegaanbod verder doorontwikkelen. De 
lokale coach aangepast sporten speelt hierbij een belangrijke rol.

7.  We brengen periodiek de behoefte van mensen met een beperking en/of mensen in andere 
kwetsbare situaties in kaart en betrekken deze groep zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van 
passend aanbod.

1.  We gaan bestaande voorlichting over gezond gedrag en een gezonde leefstijl verder dooront-
wikkelen en zichtbaar maken. Dit doen we door aan te sluiten bij programma’s als Go f(or)It: 
programma jeugd gezonde leefstijl en de JOGG themaweken SnoepGroente, DrinkWater en 
de Week voor de Gezonde Jeugd.

Iedere inwoner van de gemeente Epe weet 
waar hij of zij kan sporten of bewegen en 
geen enkele inwoner ervaart drempels om 
te gaan sporten of bewegen en kan met 
plezier meedoen.

Inwoners van de gemeente Epe weten wat 
een gezonde en sportieve keuze is en weten 
hoe ze deze kunnen maken.  Uitgangspunt 
is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn 
voor een gezonde leefstijl, waarbij bewegen 
een cruciale rol speelt.

Dit zijn onze ambities 
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2. Opleiden, ondersteunen en samenwerken – zo zorgen we 
voor voldoende, goede begeleiding om in beweging te 
komen en te blijven

Van de 400.000 trainers, coaches, teambegeleiders en jeugdleiders die ons land telt is 
bijna 90% niet (voldoende) opgeleid voor deze belangrijke rol. Van die professionals 

en vrijwilligers ervaart 60% een ongemakkelijk gevoel omdat ze onvoldoende begeleid 
worden, bijna 40% voelt zich niet capabel genoeg. Aan de andere kant geven sporters die 

vroegtijdig stoppen vaak de (gebrekkige) kwaliteit van de training of activiteit op als reden. 
Daarom willen we trainers, begeleiders en opleiders ondersteunen in hun (professionele) 

ontwikkeling.

Dit zijn de belangrijkste spelers

• Sportverenigingen
• Fysiotherapiepraktijken

• Fitnesscentra
• Basisscholen

• Heel Epe Beweegt 
• Gemeente

• Externe opleiders zoals bijv. sportopleidingen in de regio
• Gelderse Sportfederatie (GSF)
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Zo willen we 
onze ambities 

realiseren
* De tijdbalk geeft een 

indicatie wanneer acties 
uitgewerkt gaan worden

2020

2021

6.  We richten een sport- en beweegplatform op om de samenwerking tussen sportverenigingen 
te stimuleren en kennis uit te wisselen over uiteenlopende vraagstukken.

5.  We ontwikkelen een centrale plek waar de vraag naar vrijwilligers wordt verzameld en waar 
matches gemaakt kunnen worden tussen vraag en aanbod. We zoeken daarbij aansluiting bij 
de Vrijwilligerscentrale Epe Doet!

4.  We borduren voort op de ontwikkeling van een schoolsportvereniging en breiden dit indien 
wenselijk uit.

3.  We gaan sport- en beweegaanbieders ondersteunen in het vernieuwen en ‘professionalise-
ren’ van hun bestuurlijk kader.

2.  We gaan verenigingen actief ondersteunen bij het werven en behouden van vrijwilligers en 
het opzetten van een toekomstbestendig vrijwilligersbeleid.

7.  We stimuleren fysiotherapiepraktijken, fitnesscentra en sportverenigingen om samenwer-
kingsverbanden op te zetten om beweeggroepen onder te brengen.

1.  We willen trainers, leerkrachten en andere sport- en beweegbegeleiders scholen/opleiden om 
kinderen en volwassenen op het juiste niveau te kunnen trainen/begeleiden.

Er wordt structureel samengewerkt 
tussen organisaties die zich richten 
op sport, bewegen, gezondheid 
en welzijn, zodat optimaal gebruik 
wordt gemaakt van kennis 
en expertise over opleiden, 
ondersteunen en begeleiden.

Alle sport- en beweegaanbieders in Epe 
zijn maatschappelijk betrokken, vitaal en 
toekomstbestendig. Ze hebben voldoende kader 
dat beschikt over competenties om mensen op een 
verantwoorde wijze hun bewegingsactiviteiten te 
laten uitvoeren. Er heerst een plezierig sportklimaat 
en er wordt voor gezorgd dat iedereen zich sociaal 
veilig voelt.

Dit zijn onze ambities 
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3. Aanbod en activiteiten ontwikkelen – zo zorgen we ervoor dat ieder-
een kan sporten of bewegen op een eigen niveau

Wij willen een laagdrempelig sport- en beweegaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen 
en senioren dat aansluit bij hun specifieke wensen, behoeften en kenmerken. Ditzelfde geldt 
voor mensen met een fysieke, verstandelijke of zintuigelijke beperking en mensen in een 

kwetsbare maatschappelijke positie. Dit aanbod ontwikkelen en promoten we samen met 
sport- en beweegaanbieders, het onderwijs, buurtsportcoaches en maatschappelijke partners, 

zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van kennis en ervaring uit de praktijk.

Dit zijn de belangrijkste spelers

• Sportverenigingen
• Fysiotherapiepraktijken
• Fitnesscentra

• Basisscholen
• Voortgezet onderwijsscholen

• Heel Epe Beweegt
• Belangenorganisaties
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Zo willen we 
onze ambities 

realiseren
* De tijdbalk geeft een 

indicatie wanneer acties 
uitgewerkt gaan worden

2020

2021

5.  We gaan sport- en beweegaanbieders stimuleren en ondersteunen om gezamenlijk een 
flexibel abonnement of lidmaatschap te ontwikkelen waarbij gelijktijdig meerdere sporten 
kunnen worden beoefend.

4.  We gaan cursussen veilig (elektrisch) fietsen aanbieden.

3.  We gaan sportkampen (laten) organiseren voor kinderen in kwetsbare situaties.

2.  We gaan sport- en beweegaanbieders stimuleren een beweegaanbod voor senioren te ont-
wikkelen c.q. in stand te houden. Gedacht wordt aan Walking basketbal, Walking voetbal,  
GALM, etc.

1.  We gaan sport- en beweegaanbieders stimuleren en ondersteunen om aanbod te ontwikke-
len voor ouders en kinderen om samen te sporten of te bewegen.

Voor alle inwoners van de gemeente Epe is een passend 
aanbod ontwikkeld dat past bij de levensfase waarin 
iemand zit. Zo kan iedereen een leven lang sporten of 
bewegen op een eigen niveau en met een eigen doel.

Dit is onze ambitie 
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4. Een beweegvriendelijke omgeving creëren – zo verleiden we iedereen 
om in beweging te komen

Wandelen, hardlopen en fietsen zijn laagdrempelige vormen van bewegen die bijna alle 
inwoners van Epe kunnen doen. Steeds meer inwoners maken volop gebruik van de openbare 

ruimte om te bewegen. Daarnaast blijven bestaande voorzieningen en accommodaties 
van belang om vooral de georganiseerde sporters te ondersteunen. Beide groepen 

willen we faciliteren door (1) aandacht te hebben voor toekomstbestendige sport- en 
beweegaccommodaties en (2) bij de inrichting van ruimte nadrukkelijk de verbinding te 

maken met andere beleidsterreinen zoals recreatie, mobiliteit, ruimtelijke ordening en beheer 
openbare ruimte.

Dit zijn de belangrijkste spelers

• Buurtmaken.nl
• Vervoersaanbieders

• Inwoners
• Gebiedsregisseurs gemeente Epe

• Heel Epe Beweegt
• Gemeente Epe

• Belangenorganisaties voor fietsen en wandelen
• Recreatieondernemers

• Onderwijsinstellingen
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Zo willen we 
onze ambities 

realiseren
* De tijdbalk geeft een 

indicatie wanneer acties 
uitgewerkt gaan worden

2020

2021

6.  We verkennen de mogelijkheid om vervoer van en naar sport- en beweegactiviteiten te facili-
teren voor groepen die dat zelf niet kunnen.

5.  We verkennen de mogelijkheid om accommodaties flexibeler te kunnen indelen zodat meer-
dere sporten kunnen worden beoefend op verschillende tijden.

4.  We verkennen de mogelijkheid om bestaande ruimtes waar mogelijk om te turnen naar 
multifunctionele ruimtes.

3.  We gaan onderzoek doen naar de toegankelijkheid van sport- en beweegvoorzieningen..

2.  We verkennen de mogelijkheid om bij een bestaande accommodatie ‘materiaaluitleenpun-
ten’ in te richten voor mensen die zelf willen sporten.

7.  We verkennen de mogelijkheden om sport- en beweegruimtes van recreatiebedrijven te 
benutten voor onze inwoners en onze accommodaties beschikbaar te stellen aan toeristen en 
recreanten.

1.  We dagen inwoners uit om met plannen te komen voor (moderne) beweegroutes, beweeg-
momenten en -aanleidingen in de openbare ruimte zodat jong en oud wordt verleid om te 
bewegen.

De openbare ruimte in de gemeente Epe is zo 
ingericht dat inwoners worden ‘uitgenodigd’ 
om zich op een veilige, aantrekkelijke en 
comfortabele manier te verplaatsen en 
recreatief of sportief te bewegen of te sporten.

Accommodaties voor sport en 
bewegen in de gemeente Epe zijn 
multifunctioneel ingericht, met 
aandacht voor een optimale bezetting.

Dit zijn onze ambities 
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4. Dit is het speelveld
Aanvoerders, spelers, supporters en sponsoren

Dit lokale sport- en beweegtakkoord heeft veel energie opgewekt door inbreng van een breed netwerk aan 
betrokkenen. Het is belangrijk om die energie te behouden. De ondertekening van het akkoord is daarin de 
eerste stap. Daarmee zeggen organisaties dat ze de ambities uit het akkoord gezamenlijk willen realiseren. 

Een organisatie die heeft getekend, werkt mee aan het realiseren van de ambities. Dat doen we dus samen! 
Welke rollen zijn er en waar tekent iemand voor?

Aanvoerders:   trekken de kar, nemen het initiatief om een actie of speerpunt uit te werken. 
Dit kunnen ook mensen uit de regiegroep zijn (zie Begeleidingsgroep)

Spelers:  helpen mee met het uitwerken van een actie of speerpunten, maken bijvoorbeeld onderdeel uit 
van een werkgroep

Supporters:    juichen het sport- en beweegakkoord toe, zijn ambassadeur en proberen andere enthousiast 
te maken om ook deel te nemen

Sponsoren:   hebben geen inhoudelijke betrokkenheid, maar dragen bijvoorbeeld bij in het financieren 
of faciliteren van projecten of activiteiten.

Begeleidingsgroep
Om tot uitvoering van projecten en activiteiten te komen is het belangrijk dat een groep vertegenwoordigers 

zich verantwoordelijk voelt om dit te begeleiden en aan te jagen. Dit noemen we de begeleidingsgroep. 
Na ondertekening van het akkoord is deze begeleidingsgroep de ‘hoofdeigenaar’ van het akkoord.1 De 

begeleidingsgroep heeft de volgende taken:
• Aanjagen, enthousiasmeren en betrekken van potentiële uitvoerders van acties en speerpunten

• Bewaken en toekennen uitvoeringsbudget en services
• Opstellen jaarlijkse uitvoeringsagenda

• Organiseren van minimaal 1 evaluatiemoment per jaar met alle betrokkenen
•  Werven van betrokkenen die op een andere wijze een bijdrage willen leveren om de ambities/acties uit het 
van sport- en preventieakkoord te verwezenlijken, bijvoorbeeld financieel

• Samen met de Adviseur Lokale Sport services toewijzen
• Coördineren van de acties die afgesproken zijn in het sport- en beweegakkoord

• Opstellen van een nieuwsbrief ten behoeve van communicatie
• Toekomstbestendig maken van sport- en beweegakkoord op langere termijn

De begeleidingsgroep heeft een verantwoordelijke taak die, met name in de beginfase, veel vraagt van 
de vrijwilligers die hier onderdeel van uitmaken. In de overgang van ondertekening naar uitvoering en 

de eerste periode van de uitvoering (september-december 2020) is het daarom van belang dat dit wordt 
ondersteund en aangejaagd door een procesbegeleider. Hij/zij is verantwoordelijk voor het maken, opzetten 

en uitvoeren van taken.

De gemeente
De gemeente maakt onderdeel uit van de begeleidingsgroep en is als ondertekenaar één van de partijen 

die wil bijdragen aan het succes en zo veel mogelijk initiatieven van partijen stimuleert en ondersteunt. 
De gemeente laat daarmee zien actief te willen bijdragen aan het succes en stimuleert partijen zo veel 

mogelijk om met initiatieven te komen. Waar nodig zal de gemeente meedenken over en ondersteunen bij 
de uitvoering van maatregelen.

Heel Epe Beweegt
In september 2019 is het koersdocument Heel Epe Beweegt 2019-2022 vastgesteld. Het team van Heel 
Epe Beweegt bestaat uit een coördinator, twee buurtsportcoaches en een JOGG-regisseur en speelt een 
belangrijke rol bij het aanjagen, uitvoeren en begeleiden van projecten en activiteiten die voortvloeien uit 
dit sport- en beweegakkoord.

Adviseur Lokale Sport
Gedurende de looptijd van de uitvoering van het sport- en beweegakkoord is er een Adviseur Lokale 
Sport beschikbaar die in afstemming met de begeleidingsgroep ingezet kan worden om de organisatie 
en uitvoering van het akkoord te ondersteunen met de inzet van deskundigheidsbevordering, workshops, 
trajectbegeleiding, interventie, bijscholing of training.
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5. Zo gaan we het 
organiseren

Algemeen
Voor het realiseren van de ambities en actiepunten uit dit akkoord heeft de rijksoverheid uitvoeringsbudget 

beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Epe is dat € 20.000,- per jaar voor de periode 2020-2022. Het 
gaat hierbij om geoormerkt budget dat nergens anders een besteed kan worden. Daarnaast is voor 

de ondersteuning van verenigingen budget beschikbaar in de vorm van deskundigheidsbevordering, 
begeleiding en scholing. Dit zijn services en vertegenwoordigen een waarde van € 8.200,- per jaar 

voor de periode 2020-2022. Naast uitvoeringsbudget en geld voor services, wordt gekeken in hoeverre 
de gemeente een bijdrage kan leveren vanuit bestaande middelen en zal gekeken worden naar andere 

financieringsmogelijkheden (sponsoren).

Gebruik maken van services
Om gebruik te kunnen maken van services kunnen sport- en beweegaanbieders zich aanmelden. Alle sport- 

en beweegaanbieders die gebruik willen maken van de verschillende mogelijkheden kunnen dat kenbaar 
maken bij de begeleidingsgroep of de Adviseur Lokale Sport. De aanmeldingen worden verzameld, waarna 

de Adviseur Lokale Sport zorgt ervoor dat de services worden aangevraagd. Daarna worden de gekozen 
workshops, inspiratiesessies en scholingen ingepland. Vanuit de verschillende ambities zouden bijvoorbeeld 

de volgende services ingezet kunnen worden: 
• Begeleidingstraject Inclusief sporten en bewegen o.l.v. NOC*NSF.
• Procesbegeleiding bij de vereniging om door te ontwikkelen naar een Open Club of Vitaal Sportpark onder 

• leiding van een professional uit het Sportprofessionals Netwerk. 
• Procesbegeleiding bij het opzetten van een Sportplatform o.l.v. NOC*NSF.

• Masterclass ledenbinding o.l.v. NOC*NSF.
• Inspiratiesessie Kansen voor 50+ sport o.l.v. NOC*NSF.

• Begeleidingstraject Gezonde Sportomgeving o.l.v. Team Fit.

Toekenning uitvoeringsbudget 
En hoe gaat dat met uitvoeringsbudget? Het uitvoeringsbudget wordt door de overheid uitgekeerd aan de 

gemeente. De gemeente beheert het budget, de begeleidingsgroep is verantwoordelijk voor de verdeling van 
het budget. Alle betrokkenen die hebben deelgenomen aan de startbijeenkomst, de verdiepingsbijeenkomst 

en andere enthousiaste verenigingen en inwoners worden uitgedaagd om een bijdrage te leveren. Zij 
worden door de begeleidingsgroep uitgenodigd om voor de actiepunten uit dit akkoord concrete plannen 

te maken waarna de begeleidingsgroep de middelen voor 2020 verdeelt. De deadline voor het aanvragen 
van uitvoeringsbudget in 2020 is 1 november 2020. Voor 2021 worden 3 of 4 nieuwe deadlines vastgesteld. 

Deze worden nader bepaald en gecommuniceerd.

Format en beoordeling
Het aanvragen van budget kan worden gedaan middels een eenvoudige procedure. Voor het opstellen van 

een actieplan of projectplan is een format beschikbaar waarin de actie of het project wordt beschreven. In 
dit korte plan kan een onderbouwde aanvraag worden gedaan voor uitvoeringsbudget. Een projectplan of 

actieplan wordt aangeleverd bij de begeleidingsgroep. Elk ingebracht project en elke activiteit zal door de 
begeleidingsgroep worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:2

1.   Aansluiting ambitie(s) lokaal sport- en beweegakkoord
 In hoeverre sluit het plan/idee aan bij de ambities uit het lokaal sport- en preventieakkoord?
2.  Doelstellingen en resultaten
  In hoeverre is inzichtelijk gemaakt welke doelen en resultaten worden bereikt met het plan/idee?
3.  Plan van aanpak
 Hoe concreet is het plan van aanpak uitgewerkt (activiteiten, acties, projecten, etc.)?
4.  De organisatie en uitvoering
  In hoeverre wordt inzichtelijk gemaakt hoe de organisatie en uitvoering van het plan/idee eruit ziet? 

Welke organisaties of verenigingen zijn betrokken?
5.  Schaalbaarheid
  In hoeverre wordt aandacht besteed aan de schaalbaarheid van het project? Ofwel, kan het plan ook 

elders worden uitgevoerd, of met meer deelnemers/activiteiten?
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6.   Borging van aanbod, samenwerking en kennis
    In hoeverre wordt omschreven hoe het plan/idee na twee jaar zelfstandig kan blijven bestaan qua   

    aanbod en samenwerking en hoe wordt de opgedane kennis verspreid?
7.   Cofinanciering en financiële borging

    In hoeverre is aandacht besteed aan cofinanciering (gebruikmaken van andere financiële middelen)    
    en de financiële borging van het plan/idee na verloop van tijd?

2De criteria zijn opgesteld op basis van inbreng van de deelnemers uit de startbijeenkomst en 
verdiepingsbijeenkomst.

3Heel Epe Beweegt (nu onderdeel uitmakend van de klankbordgroep) zal hoe dan ook geen zitting nemen in de 
‘beoordelingscommissie omdat zij naar verwachting in veel van de projecten en plannen een uitvoerende rol zal 

vervullen’. 
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6. Monitoring, 
evaluatie en borging

De begeleidingsgroep heeft de regie over de uitvoering van het sport- en beweegakkoord en het 
bijbehorende budget. Ze bewaakt gedurende twee jaar de voortgang van de uitvoering van het sport- 

en beweegakkoord en zorgt voor verdeling van de beschikbare middelen. Ze zorgt eveneens voor een 
evaluatie op het proces en de projecten die uitgevoerd worden. Onderdeel van deze evaluatie is de 

borging van projecten na twee jaar. Hierin speelt de begeleidingsgroep een belangrijke rol. Verder deelt 
ze alle informatie die van toepassing is op de uitvoering van de acties uit het sport- en beweegakkoord.
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Lijst met betrokkenen


