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VOORWOORD
Het Sportakkoord Woerden 2020-2022; een lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 gesloten is door het
ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de sportbonden (NOC*NSF).
Om tot dit sportakkoord te komen ondertekende de gemeente, Sportoverleg Woerden, Woerden Sport Zwembaden,
Beweegteam Woerden, en Woerden Actief in november 2019 de intentieverklaring om sportformateurs aan te stellen. Deze
onafhankelijke sportformateurs hebben begin dit jaar verschillende bijeenkomsten georganiseerd welke de basis vormen voor dit
sportakkoord. Dat een lokaal Sportakkoord verbindt en de energie van de vele sport en beweegaanbieders in onze gemeente
versterkt, bleek al snel. Tijdens iedere bijeenkomst was de opkomst hoog en werd veel input geleverd.
In het afgelopen voorjaar konden bijeenkomsten in verband met de coronacrisis helaas niet doorgaan. Gelukkig hadden de
eerdere bijeenkomsten zoveel input opgeleverd dat er al snel een goed concept lag. Ook hierop hebben, dan wel via digitale
weg, alsnog veel organisaties hun laatste zegje gedaan met als resultaat dit prachtige Sportakkoord: klaar voor de start!
Via deze weg wil ik iedereen bedanken die aan dit Sportakkoord hebben meegewerkt. Ik ben ervan overtuigd dat dit breed
gedragen Sportakkoord tot mooie successen voor Woerden zal leiden. Samen gaan we vol energie voor een fit en gezond
Woerden!

Wethouder Sport, gemeente Woerden
Arjan Noorthoek
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1. INLEIDING
Nationaal sportakkoord
Medio 2018 is het Nationale Sportakkoord van start gegaan. Daarin staan afspraken tussen het rijk, de Vereniging Sport en
Gemeenten (VSG), NOC*NSF en tal van maatschappelijke organisaties over het versterken van de sport en het optimaal benutten
van de maatschappelijke kracht. Ultieme doel is om alle inwoners van Nederland met plezier een leven lang te laten sporten en
bewegen. Ongehinderd en in een veilige en gezonde omgeving. De Rijksoverheid heeft de gemeenten gevraagd een eigen
Lokaal Sportakkoord op te stellen.
Lokaal Sportakkoord
Een lokaal sportakkoord is een set afspraken tussen de gemeente, lokale sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners
en evt. bedrijfsleven over sport en bewegen in de nabije toekomst. Een lokaal sportakkoord verbindt vooral mensen en
organisaties, zet aan tot samenwerken en uitvoering. Het moet inspireren, prikkelen en uitdagen en aansluiten bij lokale ambities
en het gemeentelijk beleid. Inzetten op datgene waar lokaal de energie aanwezig is. Geen papieren tijger, maar een concreet
document, ondertekend door betrokken partijen, met een richtinggevend toekomstbeeld. Maar vooral ook met een aantal
praktisch uitvoerbare maatregelen, die worden gemonitord door een kerngroep.

2. PROCES
Actie
Voorbereidingsgesprekken
Met gemeente, Beweegteam Woerden, Buurtwerk
Bijeenkomst 1 – Startbijeenkomst
Inleiding sportakkoord, inventarisatie thema’s en eerste concrete ideeën (46 deelnemers)
Bijeenkomst 2 – werksessie
Van ideeën naar plannen (40 deelnemers)
Bijeenkomst 3 – werksessie
Plannen uitwerken tot deelakkoorden, eerste aanzet organisatievorm en budgetverdeling (46
deelnemers)
Afstemming inhoud lokaal sportakkoord*
Toetsing bij lokale partners (eerst deelakkoorden, daarna organisatievorm en gehele
sportakkoord)
Aanvragen uitvoeringsbudget
Indienen Lokaal Sportakkoord bij Rijk
Bijeenkomst 4 - ondertekening**
(symbolische) ondertekening akkoord en startschot uitvoering

Planning
November - december 2019
9 december 2019
20 januari 2020
17 februari 2020

Maart - mei 2020

8 juni 2020 &
25 juni (deadline)
September 2020¹

* Vanwege het coronavirus is de laatste werksessie niet doorgegaan en is de afstemming digitaal georganiseerd.
** De (symbolische) ondertekening, gepland voor april/mei wordt voorlopig verplaatst naar september. De precieze datum is afhankelijk van de
ontwikkelingen rondom het coronavirus.
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3. THEMA’S, DOELSTELLINGEN EN DEELAKKOORDEN
Thema’s en doelstellingen
Er is gekozen om in de gemeente Woerden met twee thema’s aan de slag te gaan, te weten:
● Vaardig in Beweging
alle Woerdenaren, op verantwoorde en plezierige manier, in beweging brengen en houden, van jong tot oud, met of zonder
beperking (welke aard dan ook).
● Vitale Sport- en beweegaanbieders
Alle sport- en beweegaanbieders van Woerden zijn/blijven in optimale conditie om het sporten en bewegen voor iedereen
mogelijk te maken. Dit gebeurt binnen een plezierige en veilige sportomgeving
Deelakkoorden
Onder deze twee thema’s vallen vier deelakkoorden. Per deelakkoord zijn één of meerdere activiteiten uitgewerkt. De
deelakkoorden zijn:
Deelakkoorden
1. Structurele samenwerking sport- en beweegaanbieders
2. Sportaccommodaties en beweegvriendelijke omgeving
3. Vaardig bewegen (jonge) kinderen
4. Werving en behoud senioren

Toelichting
Kennisdelen, afstemmen en krachten bundelen
Inventarisatie, optimaal gebruik en stimuleren nieuwe initiatieven
Stimuleren breed motorische ontwikkeling van kinderen
Informeren en enthousiasmeren voor bestaand en nieuw aanbod
van zowel vitale als kwetsbare senioren

Toelichting deelakkoorden
● Per thema is een deelakkoord opgesteld. De input hiervoor is afkomstig van de twee werksessies.
● Het is een eerste aanzet voor de uitvoering van het sportakkoord. De activiteiten worden nog verder uitgewerkt en/of
aangescherpt. Prioritering is daarbij één van de aandachtspunten (niet alles kan en hoeft tegelijk te worden uitgevoerd). Ook
nieuwe activiteiten kunnen nog worden toegevoegd.
● De verschillende deelakkoorden en activiteiten zijn ondersteunend aan elkaar. Zo komt een beweegvriendelijke buitenruimte
(deelakkoord 2) ook ten goede aan de beweeg vaardigheid van kinderen (deelakkoord 3) en senioren (deelakkoord 4).
● Het sportakkoord heeft een speciale verbinding met het gemeente brede project ‘Iedereen doet mee!’, met als doel een
inclusieve samenleving. Inclusiviteit is cruciaal voor en bij alle deelakkoorden. Vanuit brede aandacht voor een inclusieve
samenleving is er in het bijzonder ook aandacht voor het stimuleren en mogelijk maken dat iedereen kan meedoen aan het
sport en bewegen in Woerden. Zie bijlage 2.
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DEELAKKOORD 1: STRUCTURELE SAMENWERKING SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS
PROJECT 1: GEZAMENLIJKE PROMOTIE SPORT- EN BEWEEGAANBOD
Doel project (waarom) Vergroten zichtbaarheid van de verschillende sport- en beweegmogelijkheden in de gemeente
Woerden. O.a. nieuwe Woerdenaren informeren over ‘wat te doen in Woerden?’. Met als effect collectieve aanpak en
werving nieuwe leden.
Doelgroep(en) inwoners van de gemeente Woerden (alle leeftijden, doelgroepen etc.), extra aandacht voor nieuwe
inwoners
Activiteiten (wat gaan we doen)
● Strippenkaart om te ontdekken welke sport bij je past. Inzet voor diverse doelgroepen. Gebruik en/of een variant van
bestaande producten.
Acties: evaluatie bestaand aanbod en inzet voor nieuwe doelgroepen
● Woerdensportdag. Kennismaking met brede aanbod binnen de gemeente, bijv. tijdens de Nationale Sportweek
(september).
Acties: inventarisatie ideeën en betrokkenheid, organisatie eerste sportdag, evaluatie
● Beweegwijzer (online en offline)
Acties: inventarisatie wensen en behoeften / evaluatie en evt. aanpassing beweegwijzerwoerden.nl / PR campagne /
onderzoeken mogelijkheden om impact (low, medium, high) van het sport- en beweegaanbod zichtbaar te maken, voor
betere doorverwijzing vanuit zorg
● Vlogs om jongere doelgroep te werven/bereiken
Acties: PR strategie maken / benaderen actieve jongeren (influencers, actief sportende jongeren, topsporters/talenten uit
Woerden of combi)
● Nieuwe inwoners informeren over sport en beweegaanbod
Acties: informatiepakket samenstellen voor nieuwe inwoners (o.a. inzet gemeentegids?). Koppelen aan bestaand
informatiemoment gemeente?
● BeweegAdvies. Soms is het lastig om een vorm van sport te vinden die bij je past. De buurtsportcoaches kunnen i.s.m.
Buurtwerk daarbij helpen.
Acties: afstemming Beweegteam en Buurtwerk over doelgroep benadering, inventariseren wensen doelgroepen,
organisatie ketenaanpak (/samenwerking).
Betrokkenen (rolverdeling wordt nog nader bepaald)
● Sport- en beweegaanbieders (roeiver. De Krom, Frisbee Woerden, TTV Woerden, VV Sportlust ’46, SV Siveo, Unicum
Badminton, Triathlon Clytoneus, VV VEP, GV Mobilee, TV Cromwijck en evt. andere aanbieders)
● Dorpsplatform Kamerik, Werkgroep Welzijn, Zorg en Sport
● Beweegteam Woerden
● WoerdenSport
● Team Sportservice Utrecht
Randvoorwaarden (wat heb je nodig)
● Integrale samenwerking
● Overview
● (deels) Inzet bestaande initiatieven
● Slim omgaan met (bestaande) middelen

PROJECT 2: VERSTEVIGEN/CONCRETISEREN SAMENWERKING
Doel project (waarom)
● Verstevigen en uitbreiden structurele samenwerking (overleg/ontmoeting) tussen de aanbieders, gebruikmakend van
bestaande structuren (o.a. Beweegteam, Sportoverleg), ondersteuningsmogelijkheden (scholingen, sportcafés) en goede
voorbeelden van de sport- en beweegaanbieders.
● Vertaling opgedane kennis (tijdens sportcafés, scholingen e.d.) naar de praktijk bij de eigen vereniging.
Doelgroep(en) Sport- en beweegaanbieders (sportverenigingen, commerciële sport- en beweegaanbieders en anders
georganiseerde sport- en beweegaanbieders)
Activiteiten (wat gaan we doen)
● Ophalen vragen. Welke ondersteuningsvragen zijn er allemaal?
Acties: inventarisatie wensen en behoeften / inventarisatie goede voorbeelden / bespreken uitkomsten / vertaling naar
aanbod
Structureel overleg blijven voeren als aanbieders onderling
● Organisatie aanbod/ samenwerking. Afhankelijk van uitkomsten eerste actie.
Acties: ondersteuningsaanbod organiseren / evaluatie van de inhoud en het bereik van het aanbod
Nazorg. Hoe zet je sport- en beweegaanbieders aan tot actie?
Acties: ontwikkeling aanpak om follow up na ondersteuningsaanbod te vergroten / bepalen taakverdeling / uitvoering
plan van aanpak
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Betrokkenen (rolverdeling wordt nog nader bepaald)
● Sport- en beweegaanbieders (roeiver. De Krom, Frisbee Woerden, TTV Woerden, VV Sportlust ’46, SV Siveo, Unicum
Badminton, Triathlon Clytoneus, TV Cromwijck en evt. andere aanbieders).
Noot: tijdens bijeenkomst 20-01 was een breed draagvlak voor dit onderwerp onder alle aanwezige sport- en
beweegaanbieders.
● Beweegteam Woerden
● Team Sportservice Utrecht
Randvoorwaarden (wat heb je nodig)
● Integrale samenwerking
● Plan met toekomstperspectief
● Overview (+ welke verenigingen kunnen in toekomst aansluiten)
● Inzet bestaande initiatieven
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DEELAKKOORD 2: SPORTACCOMMODATIES EN BEWEEGVRIENDELIJKE OMGEVING
PROJECT 1: DIGITAAL PLATFORM ACCOMMODATIES/FACILITEITEN
Doel project (waarom) Hoe kunnen de sportaccommodaties optimaal worden gebruikt? Over de gemeente zijn
verschillende sport/beweeg accommodaties en faciliteiten beschikbaar. Velen hiervan worden structureel verhuurd. Er is
echter ook behoefte aan meer incidenteel gebruik. De aanname is dat er her en der (structureel/incidenteel) ruimte
beschikbaar is die beter benut kan worden.
Doelgroep(en) Eigenaren (o.a. sport- en beweegaanbieders, gemeente, scholen etc.) + gebruikers sport- en beweeg
accommodaties
Activiteiten (wat gaan we doen)
● Een online platform: overzicht van welke ruimte waar beschikbaar is + optie om accommodaties online te huren. Live
inzicht verkrijgen, efficiënt en effectief gebruik. Stimuleren van gezamenlijk gebruik/uitruil.
Acties:
- Inventarisatie door gemeente, Beweegteam en Buurtverbinders:
Huidig systeem/ huidige informatie - Hoe worden mutaties en/of verzoeken nu verwerkt? - Welke voorzieningen/
gebouwen zijn er (verenigingen, bedrijven, BSO, gymzalen van scholen etc.) – wat kan evt. ook anders worden
ingezet? (bijv. kantine voor vergadering/feest etc.) – wat zijn de niet gebruikte buitensportaccommodaties? – welke
mogelijkheden zijn er t.a.v. kantoorpanden/kraakpanden/loodsen? - voorbeelden vergelijkbare tools – etc.
- Inventarisatie aanvullingen/wensen vanuit sport- en beweegaanbieders en inwoners (welke behoefte hebben de
verschillende gebruikers?)
- Matchen vraag en aanbod (a la Trivago) > online systeem voor bouwen
- Ontwikkeling communicatie tool (presenteren tool, delen successen etc.)
● Combineren met andere doelen, zoals multifunctionaliteit / verbinding school en senioren / wijkaanpak etc. (naast
sportaccommodaties ook inzetten op huis van de wijk) / ontmoeting / beweging / activering.
Betrokkenen (rolverdeling wordt nog nader bepaald)
● Beweegteam Woerden (Rita Zwiers)
● Buurtverbinders (past in taakstelling – gemeente heeft al een opdracht gegeven)(Inger van Dijk)
● Gemeente
● Sport- en beweegaanbieders (nu betrokken: Bridgevereniging + schaakclub – Victoria Rinus en Jan Balk; Basketbal – Theo
Straub; Sportoverleg – Tom van Wijk; Woerden Actief – Joost Avis; Duikteam Woerden - Judith Keyer, BV Unicum, TV
Cromwijck)
● Overige betrokkenen (Dorpsplatform Kamerik – Ko Drooger; Fysio Actief – Jonno Teegelbeckers)
Randvoorwaarden (wat heb je nodig) Nader te bepalen
PROJECT 2: OPTIMAAL GEBRUIK BEWEEGVRIENDELIJKE BUITENRUIMTE
Doel project (waarom) Stimuleren van brede inzet/gebruik van (nieuwe) beweegvriendelijke omgevingen. Integrale
samenwerking waardoor de inzet van activiteiten en het brede gebruik wordt geborgd. Denk daarbij ook aan de
mogelijkheden voor de toerisme (fietspaden, wandelpaden of evenementen).
Doelgroep(en) Initiatiefnemers (buurtinitiatief, verenigingen/stichtingen), gebruikers zoals omwonenden, diverse doelgroepen
(jong en oud) en zorgverleners (doorverwijzers zoals de huisartsen en/of fysio’s)
Activiteiten (wat gaan we doen)
Er zijn al verschillende ideeën geopperd als het creëren van meer recreatiemogelijkheden rondom Cattenbroekerplas
(zwemsteigers, stadsstrand, evt oprichten ‘strandvereniging’ met beachvolleybal vergelijkbaar met de ijsvereniging) en het
renoveren van bestaande buitenruimte tot multifunctionele en uitnodigende beweegruimte (via Dorpsplatform Kamerik en
de Basketbalvereniging Blue Drakes). Dit project is gericht op het breed stimuleren van dergelijke ideeën en initiatieven voor
optimaal gebruik van de nieuw te ontwikkelen buitenruimte en organiseren van activiteiten. Voor diverse organisaties en
diens doelgroepen.
Acties:
- Uitwerken projectplannen (verantwoordelijkheid desbetreffende partijen)
- Uitzoeken waar betrokkenheid sportakkoord stimulerende rol kan spelen + zoeken van verbindingen naar andere
(maatschappelijke)thema’s.
Het sportakkoord faciliteert niet in organisatie of financiering van de daadwerkelijke aanpassingen aan de openbare ruimte.
Betrokkenen (rolverdeling wordt nog nader bepaald)
● Beweegteam Woerden
● Dorpsplatform Kamerik, Werkgroep Welzijn, Zorg en Sport
● Sport- en beweegaanbieders (Nu betrokken: Basketbalvereniging Blue Drakes, TV Cromwijck
● Team Sportservice Utrecht
Randvoorwaarden (wat heb je nodig) Nader te bepalen
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DEELAKKOORD 3: VAARDIG BEWEGEN (JONGE) KINDEREN
PROJECT 1: SAMENWERKING SPORT EN KINDEROPVANG/ BSO
Doel project (waarom) Vergroten contact tussen kinderopvang/BSO en de sportverenigingen/-aanbieders.
Doelgroep(en) Kinderen van 3 tot en met 12 jaar
Activiteiten (wat gaan we doen)
● Sportkennismaking bij kinderopvang/BSO
Acties: inventarisatie wensen kinderopvang/BSO en mogelijkheden kinderopvang/BSO en sport- en beweegaanbieders,
organisatie aanbod, evaluatie
● Vergroten kennis van trainers sport- en beweegaanbieders
Acties: invoering Athletic Skills Model (ASM). Beweegteam volgt cursus train-de-trainer en organiseert vervolgens lokaal
trainingsaanbod.
● Uitwisseling trainers tussen sportverenigingen
Acties: inventarisatie haalbaarheid, organisatie uitwisseling (bijv. uitwisseling contactgegevens), inzet van een
Clubkadercoach, onderzoeken mogelijkheden om beweegconsulent bij consultatiebureau te kunnen inzetten (i.s.m.
GGD Regio Utrecht)
Betrokkenen (rolverdeling wordt nog nader bepaald)
● Kinderopvang/BSO: kinderen beschikbaar + informeren ouders
● Sportverenigingen: aanbieden clinic, trainen trainers volgens Athletic Skills Model, uitwisselen trainers tussen verenigingen
● Beweegteam Woerden
● Nu betrokken: Athloi, Harmelen, SDO Kamerik, Kind en Co. Andere aanwezigen 20-01: Sportlust ‘46
BV Unicum, GV Mobilee, TV Cromwijck
● GGD Regio Utrecht
Randvoorwaarden (wat heb je nodig)
● Locaties
● Enthousiaste vrijwilligers

●
●

Ondersteuning van Beweegteam Woerden
Cursus train-de-trainer ASM

PROJECT 2: MEER & VEELZIJDIG BEWEGEN 0-12 JAAR (bewustwording ouders)
Doel project (waarom) Beweegaanbod in beeld van ouders; belang sport en bewegen is bekend bij ouders (en via hen bij
de kinderen); signaleren en doorverwijzen & evt. creëren passend aanbod.
Doelgroep(en) Kinderen 0-12 jaar en ouders
Activiteiten (wat gaan we doen)
● Versterken samenwerking met de Jeugdarts en Jeugdverpleegkundigen (JGZ) en andere beleidssectoren van de
gemeente.
Acties: inventarisatie wat hebben ze nodig om sport en bewegen in te kunnen zetten/ te kunnen bespreken met
doelgroep? Optie: JGZ en/of andere beleidsmedewerkers laten aansluiten bij dit overleg.
● Samenwerking experts (en sport- en beweegaanbieders) en kennisoverdracht
Acties: organisatie bijscholingen, expertise uitwisselingsmomenten etc.
● Vergroten belang sport en bewegen bij ouders
Acties: organisatie ouder & kind café, verspreiden info over motorische ontwikkeling + beweegaanbod (daarvoor eerst
aanbod inventariseren)
● Stimuleren buitenspelen
Acties: opzetten campagnes, bijv. met als thema meer fietsen naar school
Betrokkenen (rolverdeling wordt nog nader bepaald)
● Vakleerkrachten
● Kinderopvang (KMN Kind en Co)
● Beter Bewegen (kinderoefentherapeut) → bereid tot rol aanvoerder
● Kinderfysiotherapeut (Betty Polderman)
● GGD Regio Utrecht
● Beweegteam Woerden
● Andere aanwezigen 20-01: Sportlust ’46, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, Betty Polderman fysio, Beter Bewegen
(kinder)oefentherapie
● BV Unicum, Athoi, TV Cromwijck
Randvoorwaarden (wat heb je nodig) Nader te bepalen
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DEELAKKOORD 4: WERVING EN BEHOUD SENIOREN
PROJECT 1: BEKENDHEID BESTAAND AANBOD + ORGANISATIE NIEUW AANBOD
Doel project (waarom) Beter informeren, bewustwording vergroten, inzetten passend aanbod > heel Woerden vitaal (of per
kern)!
Doelgroep(en) Jonge en nog vitale senioren én de oudere meer kwetsbare senioren (aparte aanpak, maatwerk)
Activiteiten (wat gaan we doen)
● Informeren via boekje en/of online + informatiemarkten + campagne (evt. met inzet ambassadeurs)
Acties t.a.v. boekje: opstellen boekje, verspreiden via netwerk (o.a. Praktijkondersteuners huisartsen)
Acties t.a.v. informatiemarkten: min. 1x per jaar per kern (Woerden, Harmelen, Zegveld, Kamerik). Met gezondheidstest.
I.s.m. sportverenigingen
Acties m.b.t. campagnes: per kern. Gezondheidsmarkt als start lokale vitaliteitscampagne. PR via lokale krantje, RPL – FM,
Woerdense Courant
● Verbeteren/ organisatie nieuw aanbod, bijvoorbeeld door meerdere sporten in “walking” vorm aan te bieden. Denk aan:
- Multi sportaanbod bij diverse sport- en beweegaanbieders bijv. met behulp van een 50+ sportpas
Acties: onderzoeken wensen en mogelijkheden doelgroep en sport- en beweegaanbieders, organisatie aanbod
- Wandelen met medewerking van huisarts(en)/praktijkondersteuners, verbinding met reguliere sport- en
beweegaanbod
Acties: inventarisatie wensen en mogelijkheden zorgaanbieders/doelgroep etc., organisaties aanbod
● Beweeg Advies/ Bewegen op Recept
Acties: organisatie fittest tijdens informatiemarkt (zie hierboven), opzetten/uitbreiden/verstevigen samenwerking tussen
sport en zorg voor een optimale doorverwijzing vanuit zorg naar sport en bewegen (wat is nodig voor een optimale
samenwerking?).
Betrokkenen (rolverdeling wordt nog nader bepaald)
● Dorpsplatform Kamerik, Werkgroep Welzijn, Zorg en Sport
● Roeivereniging de Krom
● Vitaliteitscoach/ Powerwalk
● Beweegteam Woerden
● WoerdenSport
● Andere aanwezigen 20-01: Abrona Nudoen, Buurtverbinders, Bridge club, Samen voor Woerden
● Team Sportservice Utrecht
● BV Unicum, VV Vep, Sportlust ‘46, GV Mobilee, TV Cromwijck
Randvoorwaarden (wat heb je nodig)
● Meer samenwerken (met inzet van sport/beweeg studenten mbo/hbo)
● Meer bekendheid
● Opstellen kostenplaatje
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4. ORGANISATIEVORM
Van akkoord naar uitvoering
Met de ondertekening van het Lokaal Sportakkoord wordt de eerste stap gezet om de ambities waar te maken. Organisaties die
het sportakkoord ondertekenen, werken mee aan het realiseren van de ambities. Niet iedereen hoeft overal aan mee te werken.
Iedereen doet iets wat bij de eigen organisatie past/ naar eigen kunnen en draagt een steentje bij. Samen zetten we de
schouders er onder!
Kerngroep
Er wordt een kerngroep samengesteld, die gedurende de looptijd van het Lokaal Sportakkoord (2020-2021-2022) op hoofdlijnen de
voortgang bewaakt. De kerngroep bewaakt de inhoudelijke en financiële uitvoering, fungeert dus als een onafhankelijk
toezichthouder/arbiter. De kerngroep komt max. 4x per jaar bij elkaar. De kerngroep bestaat uit een afvaardiging van de
verschillende betrokken lokale partijen, zoals (vertegenwoordigers van) de sportaanbieders en maatschappelijke partners (bijv.
onderwijs en/of zorg) + de aanvoerders van de vier deelakkoorden. De gemeente heeft een secretariële taak en is
verantwoordelijk voor de verbinding met het Rijk. Daarnaast heeft de gemeente een beleidsmatige taak in het leggen van
verbindingen met het brede sociale domein en het bedrijfsleven binnen de gemeente Woerden.
Werkgroepen
Per deelakkoord/project wordt een werkgroep gevormd. Voor elk deelakkoord/project hebben zich meerdere personen (zgn.
‘spelers’) aangemeld. Uitbreiding van deze werkgroepen is altijd welkom. De werkgroepen gaan de plannen verder concretiseren
en acties in gang zetten. Voor de organisatie van de concrete activiteiten roepen zij de hulp in van andere lokale partijen.
Rollen per werkgroep/thema
Rollen
Aanvoerder

Spelers

Supporters

Toelichting
Een aanvoerder is de kartrekker van één van de vier deelakkoorden. De aanvoerder brengt de werkgroep
bijeen, (mede)organiseert de (deel) activiteiten en neemt zitting in de kerngroep. In overleg met de
kerngroep wordt afgestemd over de begroting en uitbetaling(en).
Noot: het is mogelijk deze functie met meerdere personen in te vullen (bijv. een aanvoerder per
deelactiviteit).
Deze personen (/organisaties) denken actief mee over de uitvoering van het deelakkoord, helpen mee bij
de organisatie van de activiteit(en), zetten hun eigen netwerk in, verzorgen promotie etc.
Noot: de spelers hoeven niet perse de activiteit zelf uit te voeren.
De supporters van het Lokaal Sportakkoord Woerden werken mee aan de uitvoering van één of meerdere
activiteiten (bijv. door mee te doen aan de Woerdense sportdag).
Noot: je kan als organisatie supporter zijn van meerdere deelakkoorden. Je vervult geen taak in de overall
organisatie van de desbetreffende activiteit(en), maar regelt alleen dat jouw organisatie kan meedoen aan
de activiteit.

Coördinatie
Het Beweegteam Woerden coördineert de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord en wordt het eerste aanspreekpunt . Taken zijn
o.a. ondersteuning bij de uitvoering van de deelakkoorden/ ondersteuning van de aanvoerders, budgetbeheer, informeren
kerngroep over voortgang, actief meedenken over alternatieve/aanvullende financieringsbronnen en algemene
werkzaamheden (zoals PR).
Adviseur Lokale Sport
Gedurende de looptijd (2020-2022) van de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord is er een ‘Lokale Adviseur Sport’ beschikbaar,
die samen met het Beweegteam de sport- en beweegaanbieders uit Woerden begeleidt, adviseert en ondersteunt. De Lokale
Adviseur Sport verwerkt de aanvragen voor het budget vanuit de sportbonden (zie volgende hoofdstuk). Het betreft Patrick
Hilhorst, Team Sportservice, philhorst@teamsportservice.nl.
Ontmoeting
Het Beweegteam organiseert in samenspraak met de kerngroep minimaal eenmaal per jaar een sportcafé ten behoeve van het
Lokaal Sportakkoord. Deze sportcafés zijn bedoeld om kennis en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast kunnen deze sportcafés
worden ingezet ter ondersteuning van één van de deelakkoorden (bijv. kennisuitwisseling met betrekking tot het in beweging
brengen van jonge kinderen). Indien wenselijk kunnen er meer(dere) sportcafés per jaar worden georganiseerd.
Aanhaken
Iedereen kan te allen tijde aanhaken en meedoen. Hoe meer mensen en organisaties een steentje bijdragen aan het behalen
van het overall doel om sporten en bewegen in Woerden voor alle inwoners mogelijk te maken, hoe beter. Geïnteresseerden
kunnen zich melden bij het Beweegteam.
Monitoring en evaluatie
De gemeente Woerden dient jaarlijks mee te werken aan de monitoring en evaluatie van het Lokaal Sportakkoord door het Rijk.
De kerngroep en het Beweegteam worden hierbij betrokken. De formats per activiteit/deelakkoord (zie H.5) dienen hierbij ter
ondersteuning.
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5.

BUDGET / BEGROTING

Budgetten
Budget
Uitvoeringsbudget Lokaal
Sportakkoord

Toelichting
Vanuit het Nationaal Sportakkoord wordt per gemeente een uitvoeringsbudget ter
beschikking gesteld, naar rato van het aantal inwoners. Voor Woerden is voor 2020 t/m
2022 per jaar € 30.000 beschikbaar1.

Extra: stimuleringsbudget
Inclusief Sport en Bewegen

Sportverenigingen kunnen max. €850 aanvragen wanneer zij een project starten om
nieuwe sporters aan de club te binden. Het gaat om het bereiken van mensen die
vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele
geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en
bewegen. Meer informatie + aanvraagformulier zijn te vinden op deze website.
NOC*NSF en de sportbonden bieden de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken
van cursussen, themabijeenkomsten, vormen van ondersteuning en procesbegeleiding.
Meer info zie brochure. Woerden kan de komende 2 jaar via de Lokale Adviseur Sport
aanvragen hiervoor indienen. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en
gehonoreerd zolang budget niet is uitgeput.
Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan het waarmaken van de gezamenlijke
ambities. Vrijwilligers zetten hun kostbare tijd en energie in, bedrijven kunnen
organisaties faciliteren: deskundigheid, advies, materialen en waar mogelijk ook
financiële middelen ter beschikking stellen. Waar het om gaat is dat iedereen bijdraagt
naar vermogen, en dat we met elkaar de schouders eronder zetten en meer mensen in
Woerden de kans geven om te sporten en bewegen!

Extra: stimuleringsbudget Sportlijn

Cofinanciering van partners en inzet in
natura

Overige financieringsmogelijkheden

Andere landelijke en/of provinciale regelingen ten aanzien van sport, bewegen en
gezondheid, zoals: de Gezonde Schoolsubsidie waar basis-, voortgezet en middelbaar
beroepsonderwijs een aanvraag voor kunnen indienen voor ondersteuning van
verschillende gezondheidsactiviteiten, waaronder die voor sport en bewegen. De
subsidie wordt jaarlijks toegekend. Meer info vind je op deze website. Het Beweegteam
kan meedenken over alternatieve en/of aanvullende financieringen.

Werkwijze aanvragen uitvoeringsbudget
Per deelakkoord wordt een budget ter beschikking gesteld. Zie de paragraaf ‘begroting’ voor een voorstel voor de verdeling van
het budget over de vier deelakkoorden. De verdeling per deelakkoord wordt elk jaar door de kerngroep in overleg met de
werkgroepen vastgesteld. Daardoor is er de ruimte om in te kunnen springen op actuele ontwikkelingen. De werkgroep van het
deelakkoord maakt samen een plan (eigen begroting) om het budget te verdelen. Indien het budget niet toereikend is maakt de
werkgroep keuzes en/of zoeken ze naar aanvullende en/of alternatieve financiering.
Per project wordt een plan van aanpak met begroting ingediend. Volgens het volgende format:
- Naam project/werkgroep sportakkoord
- Welke samenwerkende/vertegenwoordigende organisaties zijn betrokken?
- Welke organisatie en persoon is penvoerder/secretaris van het project?
- Op rekening van welke organisatie + IBAN kan het budget worden overgemaakt?
- Waar wordt uitvoeringsbudget voor aangevraagd? (licht toe)
- welk type activiteit(en) dient het?
- welk type uitgave precies? (inhuur derden, ontwikkelkosten, drukkosten, etc.)
- waarom is de financiering noodzakelijk?
- Gaat het om volledige begrootte bedrag of een gedeelte? en/of wordt begroting overschreden? (licht toe)
- Voeg een begroting van het project op hoofdlijnen toe.
Indien er binnen een project meerdere losse activiteiten/begrotingen zijn wordt er in overleg met het kernteam bepaald of er
meerdere plannen/begrotingen dienen te worden ingediend.
Budgetbeheer en - bewaking
● De kerngroep is verantwoordelijk voor de bewaking en beheer van het budget. Zij beoordelen de (deel)begroting per
deelakkoord/project, vanuit hun onafhankelijke en toezichthoudende rol. Iedere werkgroep weet vooraf op hoofdlijnen
hoeveel budget er voor hun project is begroot. Begrotingsonderdelen kunnen door de kerngroep (en in overleg met de
werkgroepen) gewijzigd worden (bij zicht op onderbesteding van een project en mogelijk meer benodigd budget bij ander
project).
● Voor het ter beschikking stellen van een bepaald budget aan een werkgroep wordt vooraf een verzoek voor financiering (vast
format) bij de kerngroep ingediend en beoordeeld.
● Het uitvoeringsbudget wordt ondergebracht bij het Beweegteam (faciliterende rol). Zodra de werkgroep goedkeuring heeft
gekregen van de kerngroep voor hun plan wordt door het Beweegteam het budget overgemaakt. Hiervoor dienen ze een
format/plan van aanpak met eigen begroting in. De werkgroep is zelf verantwoordelijk voor de uitgaven en het
verantwoorden daarvan (indien gevraagd door kerngroep).

1

De gemeente Woerden dient voor het uitvoeringsbudget van 2020 een aanvraag in te dienen voor 8 juni 2020. De procedure rondom het aanvragen van het
budget voor 2021 en 2022 wordt op landelijk niveau nog vastgesteld.
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Voorwaarden
● De activiteit sluit aan bij in ieder geval één van de vier deelakkoorden en de daaruit voortkomende projecten.
● Sportakkoord gelden zijn niet bedoeld om individuele organisaties en hun kernactiviteiten te financieren. Ook individuele
uitgaven worden niet vergoed. Alles verloopt via het project en de werkgroep en diens plan van aanpak met begroting.
Uitgaven dienen het collectief.
● Bestaande brede activiteiten/initiatieven die al gesubsidieerd worden komen ook niet in aanmerking. De sportakkoord gelden
zijn bedoeld voor extra, aanvullende, verbredende activiteiten, hetgeen de huidige projecten ook op inzetten.
● Het gaat om een aanjaagsubsidie, stimuleren, opstarten. Structurele financiering van een activiteit is niet mogelijk.
● Per activiteit wordt verzoek voor financiering ingediend volgens het format, waarin wordt beschreven hoe (incl. kosten) en
wanneer de activiteit wordt gerealiseerd. Hieruit blijkt waarom de financiering noodzakelijk is. Hou het kort en krachtig.
● De werkgroep (spelers en supporters) is actief betrokken bij de realisatie van de activiteit, door eigen inzet (en/of middelen).
● Zodra positief wordt beslist over een aanvraag krijgt de aanvrager (de aangewezen penvoerder/secretaris van het project) de
beschikking over de toegekende middelen.
● De aanvrager dient na afloop van de activiteit een kort verslag in bij de kerngroep (facturen kunnen worden opgevraagd).
Deze informatie wordt gebruikt voor de monitoring en evaluatie.
● Wanneer een sportakkoord werkgroep financiële middelen heeft ontvangen uit het uitvoeringsbudget en een substantieel
gedeelte ervan uiteindelijk niet wordt besteed (bij een bedrag hoger dan €500,-) volgt er overleg met het Kernteam.
Inzet extra budget sportlijn
Voor de inzet van het stimuleringsbudget sportlijn inventariseert het Beweegteam de wensen van de sport- en beweegaanbieders.
In overleg met de werkgroep ‘Structurele samenwerking sport- en beweegaanbieders’ (deelakkoord 1), de kerngroep en de
Lokale Adviseur Sport wordt het budget verdeeld. Er worden in principe alleen scholingen/ trajecten ingezet, die toegankelijk zijn
voor meerdere sport-en beweegaanbieders en die een link hebben met één van de vier deelakkoorden.
Begroting
Per deelakkoord wordt een eigen begroting opgesteld. De werkgroepen hebben de beschikking over de volgende budgetten:
Deelakkoord

1. Structurele samenwerking sport- en
beweegaanbieders
- Werving nieuwe deelnemers
- Samenwerking verstevigen
2. Sportaccommodaties en
beweegvriendelijke omgeving
- Online platform
- Ondersteuning
beweegvriendelijke omgeving
3. Vaardig bewegen (jonge) kinderen
- Samenwerking
Kinderopvang/BSO
- Meer en veelzijdig bewegen
4. Werving en behoud senioren
- Informeren doelgroep
- Ontwikkeling nieuw aanbod
Project ‘Iedereen doet mee’
Totaal¹
Totaal beschikbaar

Uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord
2020

2021

2022

€ 5.000

€ 5.000

€7.500

Extra
stimuleringsbudget
vanuit Sportlijn
x

€ 10.000

€ 15.000

€ 7.500

x

€ 5.000

€ 5.000

€ 7.500

x

€ 5.000

€ 5.000

€ 7.500

x

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

x

€ 25.000
€ 30.000

€ 35.000
€ 30.000

€ 30.000
€ 30.000

n.v.t.
n.v.t.

¹ Het restant uitvoeringsbudget van 2020 mag worden doorgeschoven naar 2021.
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BIJLAGE 1 ONDERTEKENAARS
In ieder geval, o.b.v. de ontvangen digitale feedback:
Team Sportservice provincie Utrecht

Macy Hartman

Badmintonvereniging Unicum

Adriaan de Zeeuw

geen / Organisatie / vereniging.

Sven Pluimers

geen Organisatie/vereniging

Sven Pluimers

Jenaplanschool De Kring

Linda ter Braak

Wandelgroep: Jalanjalan

E. Wattimena

WoerdenSport

Ton Friederichs

vv VEP

Martijn Kemp

Sportlust '46

Dick Blonk

Woerdense Basketballclub Blue Drakes

Theo Straub

Dorpsplatform Kamerik, werkgroep Welzijn Zorg en
Sport

Jacqueline Eberwijn

Athloi (Jeugd Atletiek Vereniging, Harmelen)

Tineke Hof

Beter Bewegen (kinder)oefentherapie

Annika van der Vliet

GGD regio Utrecht

Anne-Maaike
Reitzema

Roeivereniging De Krom

Martijn Hijink

GV Mobilee

Daniëlle Douqué

Sportoverleg Woerden

Tom van Wijk

TV Cromwijck

Ronald Lohr

Clytoneus

Senta Zimnik

VV Kamerik

Jan Klein
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BIJLAGE 2: VERBINDING PROJECT ‘IEDEREEN DOET MEE!’
PROJECT ‘IEDEREEN DOET MEE!’
Doel project (waarom): het Woerdense project ‘Iedereen doet mee! ' zet zich in voor een arbeidsmarkt, clubs en
verenigingen, scholen en buurten in Woerden en de dorpen waar iedereen (aan) kan meedoen. Ongeacht leeftijd, culturele
achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen. Binnen het project is ook specifieke aandacht voor het sport en
bewegen. Het streven is een inclusief sport- en beweegaanbod. Zodat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen aan het
reguliere aanbod in gemeente Woerden.
Doelgroep(en): Inwoners, sport- en beweegaanbieders, beweegteam & sportservice, gemeente.
Activiteiten (wat gaat het project ‘Iedereen doet mee!’ doen)
● Mooie voorbeelden: Er zijn al veel mooie voorbeelden van sportaanbieders die werken aan inclusief sporten & bewegen
in gemeente Woerden. Bijvoorbeeld de Woerden Specials in Batenstein, met allerlei aangepast sportactiviteiten op 31
oktober en de ontwikkeling van zwementie, voor mensen met dementie.
Acties: Verzamelen en delen via de websites/diverse kanalen. Het inclusief sport & beweegaanbod dat er al is nog meer
bekend maken.
● Meedenken: bijdragen aan de andere deelakkoorden. Het streven is om alle activiteiten, die vanuit het sportakkoord
worden georganiseerd zo inclusief mogelijk te organiseren.
● Initiatieven: Clubs & verenigingen zetten een volgende stap en pakken elk een eigen initiatief/actiepunt op.
Voorbeeldacties: gezamenlijk plan maken om sporten & bewegen aantrekkelijk te maken voor mensen die nu nog niet
sporten (van de bank af). Inclusief ontwerp & toegankelijkheid sportaccommodatie. Inclusieve sportevenementen.
Wederzijds versterken sportverenigingen en wijk & buurtinitiatieven. Weg naar (bv. inkomens) regelingen inzichtelijk maken
etc.
● Inspiratiebijeenkomsten: Mooie voorbeelden uitwisselen, initiatieven nemen en daarvan leren. Kruisbestuiving met cultuur
en andere vrijetijdsorganisaties
Acties: verbinding met (reguliere) sportcafés + opzetten werkgroep Inclusiviteit met sportverenigingen begeleid door
beweegteam. Deze werkgroep is niet vanuit het sportakkoord geïnitieerd maar ontstaat vanuit Iedereen doet mee.
● Handreiking inclusief sporten & bewegen:
Acties: op grond van alle ervaringen en voorbeelden wordt een handreiking inclusief sporten & bewegen ontwikkeld.
● Toekomstplan: Gezamenlijke vervolgacties bedenken voor de volgende lokale inclusie agenda 2021 - 2024.
Acties: agendering onderwerp tijdens sportcafés/andere sportbijeenkomsten. Input verwerken in het gemeente breed
project ‘Iedereen doet mee!’
Contactpersoon
● Anouk Bolsenbroek bolsenbroek.a@woerden.nl

14

