Voorwoord

In navolging op het Nationaal Sportakkoord en het Gelders Sportakkoord, is het lokaal
sportakkoord Harderwijk ontwikkeld. Bij de startbijeenkomst, die op 21 januari 2020
plaatsvond, waren ruim 40 geïnteresseerde vertegenwoordigers van partners uit de sport,
zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overig maatschappelijk middenveld en gemeente
aanwezig om te horen waarom er een Nationaal Sportakkoord is gesloten, wat een Lokaal
Sportakkoord inhoudt en wat dit voor hen kan betekenen. Tijdens vervolgbijeenkomsten op
thema’s zijn we aan de slag gegaan om dit concreet handen en voeten te geven. Dit heeft er
toe geresulteerd dat er een ambitieus en gedragen lokaal sportakkoord Harderwijk is
ontstaan.
Er is tijdens het proces veel energie ontstaan tussen sport en beweegaanbieders en partners
uit het sociaal domein. Het is nu zaak die energie vast te houden en om te zetten in concrete
resultaten. Het doel is zoveel mogelijk inwoners van Harderwijk een leven lang met plezier te
laten sporten en bewegen. Met zijn allen vinden wij sport en bewegen belangrijk, niet alleen
omdat het gewoon heel leuk kan zijn om zelf te doen of te beleven, maar ook vanwege de
effecten op de gezondheid en vanwege het kunnen meedoen in de maatschappij. Als
sporter, vrijwilliger of toeschouwer.
De handtekeningen onder dit lokaal sportakkoord vormen de eerste stap om dat te bereiken.
Een stap die wij zetten met een groot aantal partijen (ook wel partners genoemd). Samen
hebben we een aantal belangrijke ambities benoemd. Ambities waar we met elkaar de
schouders onder gaan zetten. Hierover hebben we concrete afspraken met elkaar gemaakt.
Wat we doen is niet allemaal nieuw, maar door de manier waarop we het uitvoeren krijgt
sport en bewegen een enorme impuls in de gemeente Harderwijk. Het is een verrijking van
bestaand beleid en nieuwe energie! De duur van het lokaal sportakkoord loopt tot eind 2022.
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1. Inleiding
De gemeente Harderwijk heeft momenteel ruim 47.580 inwoners. Harderwijk is een
groeigemeente, de bevolkingsprognose voor 2030 geeft ruim 51.000 inwoners aan. De
gemeente heeft veel te bieden op het gebied van sport en bewegen. Er is een ruime keuze in
zowel georganiseerd als ongeorganiseerd sportaanbod. Daarnaast is er ook ander aanbod
op sociaal en cultureel gebied. De omgeving biedt volop mogelijkheden om tot rust te komen,
of om juist actief te bewegen.
Het aantal huishoudens dat aan hardlopen en wielrennen/mountainbiken doet is hoger dan
landelijk. Opvallend is dat het aantal huishoudens dat aan wandelen en fitness doet lager is
dan landelijk. In Harderwijk is 25,1 % van de inwoners lid van een vereniging. Het landelijk
gemiddelde is 25,3%. Het percentage niet sporters is lager, dit is 46,7 % in Harderwijk en het
landelijk gemiddelde is 48,7%. Het aantal volwassenen (ouder dan 19 jaar) dat voldoet aan
de Nederlandse Norm Gezond Bewegen in Harderwijk scoort hoger dan gemiddeld.
(Datum: november 2019)
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2. Nationaal Sportakkoord
Op 29 juni 2018 heeft de toenmalige minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bruno
Bruins, samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het
eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland, getekend. Hierin zijn zes ambities
geformuleerd. Afgesproken is dat deze ambities vertaald worden naar lokale en regionale
sportakkoorden, zodat ze in de lokale context worden uitgevoerd.
De zes ambities uit het Nationaal Sportakkoord zijn:
1. Inclusief sporten en bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale aanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Vaardig in bewegen
6. Topsport inspireert

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

2. Duurzame sportinfrastructuur
Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen, is een functionele, goede en
duurzame sportinfrastructuur nodig.
3. Vitale sport- en beweegaanbieder
We willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen
voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.

4. Positieve sportcultuur
Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport
is het fundament voor een leven lang sporten.
5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. We zien dat kinderen steeds minder
bewegen en dat hun motorische vaardigheid steeds verder achteruit gaat.

6. Topsport die inspireert
Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een cruciale inspiratie voor de
verenigende waarde van sport.
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3.

Aanpak

Met het lokaal sportakkoord Harderwijk willen we bereiken dat iedereen plezier in sport en
bewegen kan hebben. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang.
Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau. We activeren
inwoners in de gemeente Harderwijk door sporten en bewegen te stimuleren. En dat doen
we samen! Sport en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn en overheid bundelen de
krachten. We leggen verbindingen tussen organisaties binnen de gemeente Harderwijk en
zorgen dat iedereen, van jong tot oud, mee kan doen.
Om dit te kunnen realiseren hebben we samen een aantal belangrijke ambities benoemd.
Ambities waar we samen de schouders onder gaan zetten in de gemeente Harderwijk.
De ambities worden uitgewerkt in de volgende thema’s:
1. Inclusief sporten en bewegen
2. Vitale aanbieders en Positieve sportcultuur
3. Vaardig in bewegen
Deze thema’s sluiten goed aan bij het lokale en regionale beleid. Lokaal zal er vanuit
gezondheidsbeleid ook een lokaal preventieakkoord volgen. Vanuit de regio samenwerking
op sporten en bewegen wordt er een regionaal sportakkoord opgesteld. Het lokaal
Sportakkoord is een groeidocument, waarbij na evaluatiemomenten ambities en acties
toegevoegd of bijgesteld kunnen worden.
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3.1 Inclusief sporten en bewegen
De ambitie is dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een
inclusieve sport- en beweegomgeving. Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor
iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel van de Nederlanders weinig of niet sport. Veel
organisaties in het werkveld sport en andere betrokken organisaties willen graag een
steentje bijdragen om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Inclusief sport- en
beweegaanbod is een mooie en effectieve manier om de maatschappelijke waarde van sport
en bewegen te benutten. Inclusie draagt bij aan het meedoen aan en het genieten van sport.
Ambitie Harderwijk
Sporten en bewegen mogelijk maken voor kwetsbare doelgroepen binnen regulier
sport- en beweegaanbod.
Acties
 Werkgroep inclusief sport en bewegen oprichten
 Contactpersoon binnen de sportvereniging of beweegaanbieder aanstellen
 Inzetten van deskundigheidsbevordering op maat
 Makelaar/coach inclusief sport en bewegen
 (Doorstroming patiënten naar sportaanbieders, veilige omgeving creëren)
Mogelijk services
 Begeleidingstraject Inclusief sporten en bewegen o.l.v. NOC*NSF
 Begeleidingstraject Gezonde Sportomgeving o.l.v. Team Fit
Extra Budget
Stimuleringsbudget inclusief sporten en bewegen
Het stimuleringsbudget kan aangevraagd worden door sport- en beweegaanbieders die op
basis van behoefte aanbod willen versterken, verbeteren of vernieuwen voor inclusieve
doelgroepen. Deze inclusieve doelgroepen relateren direct aan de achterban van de partijen
uit de Alliantie ‘Sporten en Bewegen voor iedereen’. De sport- en beweegaanbieders vragen
het budget bijvoorbeeld aan om een samenwerking met revalidatiecentrum, zorgcentrum,
wijkcentrum, verzorgingstehuis, vluchtelingcentra op te zetten. Of voor het aanschaffen van
specifiek sportmateriaal dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Ook valt te
denken aan het verbeteren van het promoten van de sport- en beweegactiviteiten voor
inclusieve doelgroepen.
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3.2 Vitale aanbieders en Positieve sportcultuur
Het doel van dit deelakkoord is om sportaanbieders toekomstbestendig te maken. Dit o.a.
door samenwerking te stimuleren zowel binnen de eigenen sport als samenwerking rondom
accommodaties, bestuurders en kader bij te scholen en in te zetten op het verbeteren van
het vrijwilligersklimaat.
Alle betrokkenen vinden het van groot belang dat alle sportclubs actief aandacht hebben
voor een positieve sportcultuur.. Het creëren van een positief en plezierig sportklimaat vraagt
consequent tijd en aandacht. Daarom worden trainers en coaches ondersteund in het
vormen van een pedagogisch sportklimaat.
Ambitie Harderwijk
Creëren van een veilig pedagogisch sportklimaat
Acties
 Clubkadercoach traject inzetten (pedagogische coaching voor trainers en begeleiders)
 BHV / EHBO cursussen voor vrijwilligers van sportaanbieders
 Vertrouwenscontactpersoon cursus
 Rol CJG als vertrouwenscontactpersoon
Mogelijke services
 Workshop coach de coach
 Inspiratiesessie coach de coach
 Workshop Vertrouwenscontactpersoon
Ambitie Harderwijk
Op een creatieve manier voldoende vrijwilligers binden aan de vereniging.
Acties
 Inzetten op goed vrijwilligersbeleid
 Studenten koppelen aan stages/hybride leren i.s.m. o.a. Landstede
 Dagbesteding voor mensen met een beperking creëren
 Afstand tot de arbeidsmarkt werkervaringsplekken creëren
Mogelijke services
 Workshop vrijwilligersmanagement
 Online module vrijwilligersmanagement
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3.3 Vaardig in bewegen
Het doel van dit deelakkoord is om ervoor te zorgen dat meer kinderen voldoen aan de
beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden toenemen. De laatste jaren bewegen
kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden van kinderen sterk achteruit.
Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn voor het ontwikkelen
van een actieve leefstijl. Dit thema vraagt met nadruk om samenwerking tussen de sectoren
onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en sport & bewegen.
Ambitie Harderwijk
Ieder kind moet zich motorisch én met plezier kunnen ontwikkelen op zijn/haar niveau
Acties
 Op alle basisscholen vakleerkrachten
 Schoolpleinen uitdagend inrichten
 Vaardigheidstest MQ scan afnemen en gebruiken voor vervolg/bijscholing kinderen
 BSO, Brede Scholen, onderwijs en sportverenigingen bij elkaar brengen voor tussenen naschools aanbod.
 Iedereen moet kunnen sporten financieel gezien meer bekendheid aan jeugdfonds
geven
Mogelijke services
 Procesbegeleiding bij de vereniging om door te ontwikkelen naar een Open Club of
Vitaal Sportpark o.l.v. een professional uit het Sportprofessionals Netwerk
 Workshop bestuurlijke vernieuwing
Ambitie Harderwijk
De inactieve jongeren tussen 12-18 jaar in beweging krijgen
Acties
 Plezier vergroten door kader vaardiger te maken via clubkadercoach
 Een beweegcarrousel opzetten (vergelijkbaar met de sportwijzer voor de
basisschoolleeftijd) het sporten voor deze leeftijdsgroep aantrekkelijker maken door
met verschillende sporten in aanraking te komen
Mogelijke services
 Inspiratiesessie trainen/coachen vanuit pedagogisch perspectief: pubers
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4.

Uitvoering

4.1 Organisatie
De ondertekening van dit lokaal sportakkoord Harderwijk is het begin. Dit lokaal sportakkoord
geeft een extra impuls aan sport en bewegen in de gemeente Harderwijk. Met de betrokken
partners gaan we per thema en ambitie aan de slag om vervolg te geven aan de gemaakte
afspraken.
Van belang is om de betrokkenheid en het eigenaarschap bij partners hoog te houden.
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar actie. Jaarlijks houden we minimaal één
bijeenkomst die in het teken staat van het lokaal sportakkoord. Hierbij blikken we terug en
kijken we vooruit. We bepalen gezamenlijk nieuwe focusgebieden en speerpunten.
Regelmatig worden partners bijgepraat over relevante ontwikkelingen en resultaten van het
lokaal sportakkoord.
Coördinatie
De coördinatie voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord Harderwijk ligt bij de
aanjagers.
Teams
De teams zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de ambities binnen de thema’s van het
lokaal sportakkoord. Aan de ambities zijn acties gekoppeld met daarbij de partners die
hieraan uitvoering gaan geven. Ieder team heeft een voorzitter als aanspreekpunt.
Organogram borging lokaal sportakkoord Harderwijk:
Kernteam

Aanjagers

Werkgroep 1
Inclusief sporten en
bewegen

Werkgroep 2
Veilig pedagogisch
sportklimaat

Werkgroep 3
Creatief
vrijwilligersbeleid

Werkgroep 4
Motorische
vaardigheden
kinderen

Werkgroep 5
De inactieve
jongeren tussen 1218 jaar

Samenstelling
Kernteam
Aanjagers, voorzitters werkgroepen, beleidsadviseur sport, Lokaal Adviseur Sport
Aanjagers:
Thema 1. Inclusief sporten en bewegen - Joëlle van der Leij
Thema 2. Vitale aanbieders en positieve sportcultuur - Mathijs van Faassen
Thema 3. Vaardig in bewegen – GA! Harderwijk
Voorzitters werkgroepen:
Afgevaardigde vanuit de sport- en beweegaanbieders

Lokaal Sportakkoord gemeente Harderwijk

11

Het kernteam zorgt voor:
 Opstellen jaarlijkse uitvoeringsagenda.
 Minimaal 1 evaluatiemoment per jaar met alle partners.
 Werven van overstijgende partners.
 Toekomstbestendig maken van lokaal sportakkoord op langere termijn.
 Werven van Partners die op een andere wijze een bijdrage willen leveren om de
ambities/acties uit het lokaal sportakkoord te verwezenlijken.
 Evalueren uitvoering lokaal sportakkoord.
 Regionale afstemming uitvoeringsagenda.
 Samen met de Adviseur Lokale Sport services toewijzen aan de teams.
Aanjagers en voorzitters zorgen voor:
 Coördineren per team van de acties, die uitgevoerd gaan worden, die afgesproken
zijn in het lokaal sportakkoord.
 Bijdrage leveren in de uitvoering van de acties.
 Kernteam op de hoogte houden van de ontwikkelingen..
 Evalueren uitvoering lokaal sportakkoord per team.
 Opstellen van de uitvoeringsagenda.
De werkgroepen zorgen voor:
 Uitvoeren van de acties, die opgenomen zijn in de uitvoeringsagenda.
 Samen met de Adviseur Lokale Sport beoordelen welke services toegevoegd kunnen
worden aan de ambities.
 Werven van nieuwe partners.
 Evalueren van de ambities en acties.
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4.2 Financiën
Het lokaal sportakkoord bestaat uit diverse thema’s met ambities. De actiepunten die hier uit
voortkomen kunnen soms direct uitgevoerd worden en soms ook niet. Dankzij het lokaal
sportakkoord kan hiervoor aanspraak gemaakt worden op landelijk uitvoeringsbudget.
Uitvoeringsbudget
De gemeente Harderwijk ontvangt met het sport- en beweegakkoord in 2020, 2021 en 2022
een uitvoeringsbudget van het Rijk. Hiermee kunnen acties uit het lokaal sportakkoord
worden opgepakt. Het gaat om een jaarlijks budget van € 30.000.
In het uitvoeringsplan wordt vastgelegd hoe dit budget wordt ingezet. Voorgesteld wordt om
jaarlijks op basis van de actuele stand van zaken accenten te bepalen, prioriteiten te stellen
en in te spelen op relevante ontwikkelingen. Dat is ook het moment om op basis van de
bereikte resultaten het lokaal sportakkoord te actualiseren en om keuzes in het
uitvoeringsbudget te bepalen in samenwerking met de voorzitters van de drie teams. De
uitvoer van de acties moet binnen de financiële kaders van het uitvoeringsbudget van het rijk
plaatsvinden.
Inzet lokaal adviseur sport
Vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationale Sportakkoord stelt de gezamenlijke sport
(sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) diverse trainingen en vormen van procesbegeleiding
ter beschikking aan het kader van lokale sportaanbieders. Met als doel om sterke
sportaanbieders te krijgen en houden. Dit gebeurt in de vorm van een ‘Lokaal Adviseur
Sport’. Deze adviseur blijft beschikbaar gedurende de periode van uitvoering van het lokaal
sportakkoord (t/m 2021). Lokaal kunnen services worden ingezet, bijvoorbeeld voor de
uitvoering van opleidingen, workshops en proces- en trajectbegeleiding. Voor de services
gaat het om een jaarlijks budget van € 12.300,-.

5.

Partners

Lokaal Sportakkoord gemeente Harderwijk

13

Samen geven wij uitvoering aan het lokaal sportakkoord Harderwijk. Hieronder worden de
partners genoemd die mee gaan doen om de ambities waar te maken. Sta je er nog niet
tussen als organisatie, maar wil je een steentje bijdragen? Dat kan! Samen zijn we sterk in
sport en bewegen!
Thema: Inclusief sport en bewegen
Veld 42
Motivatie
HKB ’84 De Bieleggers
Hengelsportvereniging Snoek
Sport & Spine
Nakama Gym
ZorgDat
Yogastudio Clyms
Thema: Positieve sportcultuur en Vitale aanbieders
Hockeyclub MHC De Mezen
Hierden Vitaal (voetbalvereniging Hierden, HSC gym, tennisvereniging De Rumels, Stichting
sportzaal Hierden, sportschool Hierden, fysiotherapeutisch centrum “De Berekuyl” en sportcafe De
Rumels).
Korfbalvereniging CKV Unitas
Centrum voor Jeugd en Gezin
Voetbalvereniging VVOG
Schietvereniging Willem Tell
Zwem –en polovereniging De Woelwaters
Volleybalvereniging Harderwijk
Thema: Vaardig in bewegen
Sam’s Gym
BSO Eigen en Wijzer
Atletiekvereniging Athlos
Sportcentrum Iedema
Gymnastiekvereniging Olympia
Svenergy training
Stichting Proo
Stichting VCO
Hele sportakkoord
GA! Harderwijk
Landstede Sport en Bewegen
Gemeente Harderwijk
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