
Lokaal sport-, beweeg- en 
leefstijlakkoord 

‘Vitale sport- en beweegaanbieders’





Samen richting geven aan de uitvoering!

• Uitwerking delen per actiegroep
• Vervolgafspraken maken



Samen richting geven aan de uitvoering!

Werkwijze

Planning

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



Actiegroep  (acties 1, 2 en 3 samengevoegd)

1.Breng de vitaliteit van de sport- en beweegaanbieders in de gemeente Enschede in kaart. De uitkomsten 
hiervan worden benut voor het door ontwikkelen naar meer toekomstbestendige sport- en 
beweegaanbieders. De inventarisatie dient als uitgangspunt om in dialoog te komen met de sport- en 
beweegaanbieders (sportverenigingen) en te kijken naar mogelijkheden om elkaar via samenwerking te 
versterken.

2.Plan opstellen voor uitvoering lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord met sport- en beweegaanbieders.

3.Opleiden van kader, aandacht voor verloop en continuïteit kader, vraaggericht werken, jaarplan maken met 
lokaal sportadviseur, lokale vouchers uit landelijke sportlijn inzetten, veilig pedagogisch sportklimaat, 
clubkadercoach, inzetten brede regeling combinatiefunctionarissen. De lokale aansturing op deze 
onderdelen loopt via Sportaal.
Tom van Veen CVV Sparta Enschede verenigingsmanager@sparta-enschede.nl
Norbert de Beer Volleybalvereniging Twente'05 norbertdebeer@twente05.nl
Joost Kock Omnisportvereniging Avanti verenigingsmanager@avantiwilskracht.nl
Nancy Gerritsesn Gemeente Enschede n.gerritsen@enschede.nl
Bas Schreurs FC Twente scoren in de wijk b.schreurs@fctwente.nl
Eugene Haasewinkel vv Victoria'28 Ontmoetingscluster Zuid penningmeester@victoria28.nl
Jacintha Blom Cultuurcoach Enschede jacintha@cultuurinenschede.nl

Actiegroep



4. Vitale sport- en beweegaanbieders 

Ambities 

1.    Sterke, veilige en vitale sport- en beweegaanbieders. (toekomstbestendig) 

2. Samen met sport- en beweegaanbieders dit lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord waar mogelijk ondersteunen en 
uitvoeren. 

3. Divers sport- en beweegaanbod behouden en blijven ontwikkelen. (gebonden en ongebonden sporten)

Acties

1. Breng de vitaliteit van de sport- en beweegaanbieders in de gemeente Enschede in kaart. De uitkomsten hiervan worden
benut voor het door ontwikkelen naar meer toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders. De inventarisatie dient als
uitgangspunt om in dialoog te komen met de sport- en beweegaanbieders (sportverenigingen) en te kijken naar
mogelijkheden om elkaar via samenwerking te versterken.

2.    Plan opstellen voor uitvoering lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord met sport- en beweegaanbieders.

3.    Opleiden van kader, aandacht voor verloop en continuïteit kader, vraaggericht werken, jaarplan maken met lokaal
sportadviseur, lokale vouchers uit landelijke sportlijn inzetten, veilig pedagogisch sportklimaat, clubkadercoach, inzetten
brede regeling combinatiefunctionarissen. De lokale aansturing op deze onderdelen loopt via Sportaal.



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!



4. Vitale sport- en beweegaanbieders 
Acties

1. Breng de vitaliteit van de sport- en beweegaanbieders in de gemeente Enschede in kaart. De uitkomsten hiervan worden
benut voor het door ontwikkelen naar meer toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders. De inventarisatie dient als
uitgangspunt om in dialoog te komen met de sport- en beweegaanbieders (sportverenigingen) en te kijken naar
mogelijkheden om elkaar via samenwerking te versterken.

2.    Plan opstellen voor uitvoering lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord met sport- en beweegaanbieders.

3.    Opleiden van kader, aandacht voor verloop en continuïteit kader, vraaggericht werken, jaarplan maken met lokaal
sportadviseur, lokale vouchers uit landelijke sportlijn inzetten, veilig pedagogisch sportklimaat, clubkadercoach, inzetten
brede regeling combinatiefunctionarissen. De lokale aansturing op deze onderdelen loopt via Sportaal.

Naar aanleiding van de sessie gisteravond van de actiegroep vitale sport- en beweegaanbieders hierbij een aantal zaken ter terugkoppeling.

- We zijn van mening dat er eerst een definitiebepaling van vitaliteit gemaakt dient te worden, die in de rest van het proces gehanteerd gaat worden.
Een voorstel vanuit de actiegroep: Vitale sport- en beweegaanbieders zijn op de toekomst en omgeving gerichte samenwerkingspartners met een doorlopend 
activiteitenaanbod, die bijdragen aan het welzijn en de participatie van de bevolking in een wijk, dorp of stad en van de leden/deelnemers. De vitale sport- en 
beweegaanbieder richt zich – naast de (potentiële) leden/deelnemers – uitdrukkelijk ook op de niet-leden/deelnemers. De vitale sport- en beweegaanbieder ziet haar 
vereniging/organisatie/bedrijf niet alleen als doel, maar nadrukkelijk als middel om andere al dan niet in samenwerking met partners in het sociaal domein de 
(maatschappelijke en preventieve) doelstellingen van het Sportakkoord Enschede te realiseren. Dit kan getoetst worden aan de hand van verschillende indicatoren 
zoals bestuurskracht (in hoeverre zijn de bestuursfuncties bezet en in hoeverre is er sprake van diversiteit binnen het bestuur), kader (kwantitatief/kwalitatief), 
middelen (financiën/accommodatie/materialen), ledenbestand (instroom, uitstroom, leeftijden, diversiteit).
We hebben verder geconcludeerd dat sport- en beweegaanbieders niet per definitieve sportverenigingen zijn, maar ook andere maatschappelijke, culturele 
organisaties en commerciële partijen.

- Op basis van een categorisering (verenigingen die geheel voldoen aan de gestelde criteria/verenigingen met ambitie maar nog niet voldoen aan de 
criteria/verenigingen die niet voldoen en de criteria en ook niet de ambitie hebben) kan Sportaal in kaart brengen hoe de vitaliteit van de verschillende sport- en 
beweegaanbieders in Enschede ‘gescoord’ wordt. Een hulpmiddel kan hierbij de verenigingsscan zijn.

- De uitvoering van het akkoord (actiepunt 2 van de actiegroep) kan pas van start gaan wanneer bovenstaande volledig in kaart is. De actiegroep vindt het niet te 
verantwoorden dat een groep van 4 personen (gisteravond tijdens de digitale vergadering) uiteindelijk gaat bedenken/conceptualiseren hoe het lokaal sport- en 
beweegakkoord op dit thema uitgevoerd dient te worden, zonder dat de kaders vooraf geconcretiseerd zijn. Hier ligt volgens de actiegroep een belangrijke rol voor 
Sportaal en gemeente Enschede. Het feit dat er juist meer mensen afhaken in plaats van aanhaken bij het gestarte proces, zegt volgens de actiegroep iets over de niet 
concreet geformuleerde doelstelling/eindresultaat;

- We willen hier als actiegroep zeker in meedenken, maar nu de basis niet helder/scherp is, is het lastig om met een vage opdracht concrete vervolgstappen/actiepunten 
te zetten/formuleren.



Vervolgafspraken

• Voor vragen kan je terecht bij thema-eigenaar Mattijs van den Berg

• Stuur de uitwerking/presentatie naar m.vandenberg@sportaal.nl



Bedankt voor jullie aandacht en inbreng!

Succes met de uitwerking!


