
Lokaal sport-, beweeg- en 
leefstijlakkoord 

‘Duurzame sport- en beweeginfrastructuur’





Samen richting geven aan de uitvoering!

• Werkwijze en planning 
• Thema ‘Duurzame sport- en beweeginfrastructuur’
• Prioriteren ambities en acties
• Samenstellen actiegroepen
• Benoemen aanvoerder per actie
• Vervolgafspraak



Duurzame verbindingen

Borging

Thema-
eigenaren

Kopgroep

Thema-eigenaren
Doel: Thema-eigenaren (verbindelaars) overleg vanuit de thema’s binnen het akkoord. (ondersteunen, adviseren, inspireren)
Resultaat: Afstemming en samenwerking creëren tussen de verschillende thema’s in de stad.

Kopgroep en thema-eigenaren
Doel: Overleg met de kopgroep en thema-eigenaren binnen het akkoord.
Resultaat: De kopgroep heeft de opdracht de voortgang, afstemming en continuïteit van de plannen te monitoren en 
besluiten te nemen van strategische en/of financiële aard.    

Kopgroep samenstellen
Doel: Kopgroep fasegewijs samenstellen vanuit bestaande overlegstructuren naar één 
gezamenlijke klankbordgroep. Hierbij betrekken we de wensen t.a.v. het adviesorgaan 
sport/sociaal domein op stedelijk niveau. 
Resultaat: De kopgroep treedt op als begeleidingsgroep/klankbord en als toetsingspartij 
over de financiën bij de verdere uitwerking van het lokaal sportakkoord.

Aanjagen en verbinden van processen
Doel: Acties uitwerken en partijen in beweging houden, nieuwe partijen verbinden aan de thema’s.
Resultaat: Gezamenlijk met alle partijen uitvoering geven aan de acties binnen de thema’s.

Aanvoerder



Thema-eigenaar

Thema-
eigenaren

Thema-eigenaren
Doel: Thema-eigenaren coördineren (verbindelaars) overleg vanuit de thema’s binnen het akkoord. 
(ondersteunen, adviseren, inspireren)

Resultaat: Afstemming en samenwerking creëren tussen de verschillende thema’s in de stad.

.

Kennis:
• Professional
• Thema specifieke kennis

Rollen:
• Ondersteuner
• Adviseur
• Inspirator

Taken:
• Proces begeleiden
• Verbindelaar
• Aanjager
• Eigenaar van het ‘thema’
• Geen eigenaar van de acties 



Samen richting geven aan de uitvoering!

Werkwijze

Planning

*10 november *8 december *januari/februari 2021 *vervolg



Duurzame sport- en beweeginfrastructuur

Ambities 

1.    Voldoende, aantrekkelijke, toekomstgerichte, duurzame en multifunctionele accommodaties.

2. Enschede heeft een beweegvriendelijke openbare ruimte met benutting van multifunctionele accommodaties. (ook 
aandacht voor de niet sportgerichte accommodaties.

3. Samen zorgen voor een activerende leefomgeving met een duurzame sport-, speel- en beweeginfrastructuur voor iedereen,   
van jong tot oud. (Ongebonden sporten en bewegen).

Acties

1.    Zorgen voor een gezamenlijke infrastructuur die uitdaagt tot spelen, bewegen en sporten. Integratie met (sport) 
accommodaties, (Openclub filosofie). Accommodatiebeleid inzichtelijk maken en in samenhang met de integrale beleidsvisie.

2. Er komt een plan voor verduurzaming van de sportaccommodaties. (inzetten duurzaamheidsscan)

3. Alle beweegplekken toegankelijk, herkenbaar en vindbaar.

4. Sport- speel- en beweegvoorzieningen geschikt (maken)/ bieden voor alle leeftijdsgroepen, iedereen doet mee.

5. Sport en bewegen koppelen aan de omgevingsvisie, onder andere benut populaire routes in de stad en (buitensport) in het 
landelijke gebied. Fiets- en wandelroutes aantrekkelijk en herkenbaar, maak gebruik van het inspiratiedocument fietsen en 
lopen in een beweegvriendelijke omgeving, een initiatief van samenwerkende partijen VNG, Tour de Force en CROW-KpVV. 
Sluit hier ook aan bij de Fietsvisie Enschede.



Duurzame sport- en beweeginfrastructuur

Ambities 

1.    Voldoende, aantrekkelijke, toekomstgerichte, duurzame en multifunctionele accommodaties.

2. Enschede heeft een beweegvriendelijke openbare ruimte met benutting van multifunctionele accommodaties. (ook 
aandacht voor de niet sportgerichte accommodaties.

3. Samen zorgen voor een activerende leefomgeving met een duurzame sport-, speel- en beweeginfrastructuur voor iedereen,   
van jong tot oud. (Ongebonden sporten en bewegen).

A:    Dit gaan we morgen oppakken!

- 1 1 1 1 1 1 1 

- 2 2 2 2 2 

- 3 3 3 3 3 3 3 

-

B:    Dit is belangrijk, maar kunnen we nu   
beter in een planning zetten!

- 1 1

- 2 2 2

- 3 3 3 3

-

C:   Dat kan een andere partij mooi oppakken!

- 1

- 2

-

-

D:    Voorlopig zetten we dit even in de ijskast!

- 2 2

-

-

-



Duurzame sport- en beweeginfrastructuur
Acties

1.    Zorgen voor een gezamenlijke infrastructuur die uitdaagt tot spelen, bewegen en sporten. Integratie met (sport) 
accommodaties, (Openclub filosofie). Accommodatiebeleid inzichtelijk maken en in samenhang met de integrale beleidsvisie.

2. Er komt een plan voor verduurzaming van de sportaccommodaties. (inzetten duurzaamheidsscan)

3. Alle beweegplekken toegankelijk, herkenbaar en vindbaar.

4. Sport- speel- en beweegvoorzieningen geschikt (maken)/ bieden voor alle leeftijdsgroepen, iedereen doet mee.

5. Sport en bewegen koppelen aan de omgevingsvisie, onder andere benut populaire routes in de stad en (buitensport) in het 
landelijke gebied. Fiets- en wandelroutes aantrekkelijk en herkenbaar, maak gebruik van het inspiratiedocument fietsen en 
lopen in een beweegvriendelijke omgeving, een initiatief van samenwerkende partijen VNG, Tour de Force en CROW-KpVV. 
Sluit hier ook aan bij de Fietsvisie Enschede.

A:    Dit gaan we morgen oppakken!

- 1 1 1 1 1 1

- 2 2 2

- 3 3 3 3 3 3 3 

- 4 4 4 4 4 4  

- 5 5 5 

B:    Dit is belangrijk, maar kunnen we nu   
beter in een planning zetten!

- 1 1 1 1

- 2 2

- 3 3 3

- 4 4 4 4

- 5 5 5 5 5 
C:   Dat kan een andere partij mooi oppakken!

- 2 2 2 2

- 5 5 5 5 5

-

D:    Voorlopig zetten we dit even in de ijskast!

- 2 2

-

-



Samen richting geven aan de uitvoering!
Actiegroepen

Actie(s):  (aanvoerder) Partijen:

Ambitie:



Samen richting geven aan de uitvoering!
Vervolg afspraken

-Herformuleer het doel SMART. WAAROM?

Tips: kies voor ontwikkeldoel, maak het waarom helder, waarom belangrijk, 
waarom nu, als er meer dan één doel is knip doel op en maak prioriteiten!

-Urgentie, willen we het, kunnen wij het, motivatie, omgeving. HOE?

Tips: maak het leuk en uitdagend, formuleer ook hier zo concreet mogelijk, denk eenvoudig 
in vooral de eerste stappen die je zet, het hoeft nog niet gerealiseerd te zijn!

-Wat heb je nodig om actie te realiseren?. WAT?

Tips: Denk onder andere, maar niet uitsluitend aan ondersteuning in €, denk ook aan expertise, 
aan wat er aanwezig is, durf te vragen!

Tenslotte, welke partijen WIE?   Kijk naar ontbrekende partijen!

Het tijdpad WANNEER?    Maak een haalbare globale planning!



Vervolg: uitwerken van de actie(s)

• Werk de actie samen uit aan de hand van het model ‘De Ladder’ van Tiggelaar

• Bereid dit voor in een presentatie van maximaal 5 minuten (5 vragen, 5 sheets 
PowerPoint) Stuur dit voor 2 december naar Rutger Jan Hesselink.

• Voor vragen kan je terecht bij thema-eigenaar Rutger Jan Hesselink

• Stuur de uitwerking/presentatie naar r.hesselink@sportaal.nl



Bedankt voor jullie aandacht en inbreng!

Graag tot 8 december, succes met de uitwerking!


