
Sportakkoord
Westerkwartier
Een nieuwe sportieve identiteit voor 
gemeente Westerkwartier



Beste sportliefhebber,
 
Met veel plezier presenteer ik u hierbij het lokaal Sportakkoord Westerkwartier. Wat begon met een intentie in 
april 2019 is uitgegroeid tot een mooi lokaal akkoord. Na maanden van intensieve samenwerking tussen sport- 
en beweegaanbieders, zorg en welzijnsinstanties, onderwijs,  overige maatschappelijke partners, het bedrijfsle-
ven en de gemeente mogen we enorm trots zijn op het resultaat.
 
In september 2019 zijn we gestart met twee kick-off bijeenkomsten bij VeV ’69 in Leek en in Sportcentrum 
Eekeburen te Oldekerk, waarna een grote groep enthousiaste spelers in twee werksessies de eerste aanzetten 
tot het lokaal Sportakkoord heeft gegeven. In de werkconferentie op 16 januari 2020 hebben we gezamenlijk de 
concrete afspraken en vastgelegd. Als wethouder vind ik het prachtig om te zien hoe wij met zo’n diverse groep 
professionals vorm en inhoud hebben gegeven aan het lokaal Sportakkoord Westerkwartier.
 
Nu ligt er een akkoord waarmee we in onze gemeente verder kunnen werken aan de doelen op het gebied van 
sport en bewegen. Maar hier houdt het niet op. Nu begint het pas!  Wij geven met elkaar invulling aan de uitvoe-
ring van het akkoord. Opdat we samen bewegen naar een gezonde gemeente!
 
Met een sportieve groet,

Elly Pastoor
Wethouder

Voorwoord
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In navolging van het Landelijk Sportakkoord 

is door samenwerking van vele enthousiaste 

spelers het lokale Sportakkoord voor de 

gemeente Westerkwartier ontwikkeld. 

Met dit Sportakkoord willen we bereiken 

dat in Westerkwartier iedereen plezier kan 

hebben in sporten en bewegen. Nu en in de 

toekomst. Ongehinderd en in een veilige, 

toekomstbestendige en gezonde omgeving. Bij 

een vereniging of gewoon buiten. Als sporter, 

vrijwilliger of toeschouwer.

De ondertekening van dit Sportakkoord 

vormt de eerste stap. Het bereiken van dit 

akkoord kende een wedstrijdvoorbereiding 

waarin vele partijen, van sportaanbieders en 

maatschappelijke organisaties tot onderwijs 

en gemeente, hebben meegespeeld en vooral 

samen gespeeld. Dit heeft geleid tot een 

akkoord bestaande uit ambities en concrete 

acties waar we samen mee aan de slag gaan.  

1. De aftrap
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De gemeente Westerkwartier is op 1 januari 2019 

ontstaan uit de Groningse gemeenten Grootegast, 

Leek, Marum, Zuidhorn en Middag Humsterland. 

De gemeente telt ongeveer 63.000 inwoners en 

heeft 41 dorpen en 94 buurtschappen. De gemeente 

behoort met haar 369,36 km² aan oppervlakte tot 

één van de grootste gemeenten van Nederland. 

Ondanks de uitgestrektheid en diversiteit 

omschrijven spelers en supporters hun gemeente als 

saamhorig.

Een nieuwe gemeente betekent ook nieuwe 

uitdagingen. Klokken moeten gelijk worden gezet, 

dit kost tijd en zorgt soms voor onduidelijkheid 

en onzekerheid. Maar het biedt ook nieuwe 

mogelijkheden en kansen. Dit Sportakkoord is daar 

een mooi voorbeeld van. Er is in gezamenlijkheid en 

van onderaf in kaart gebracht wat nodig is op het 

gebied van sport en bewegen. 

Wat betreft de sportieve identiteit van 

Westerkwartier is er cijfermatig nog weinig bekend. 

Wel duidelijk is, dat ook Westerkwartier - in lijn met 

landelijke ontwikkelingen - te maken heeft met 

sportieve uitdagingen. Denk aan demografische 

ontwikkelingen, individualisering, digitalisering, 

terugloop van vrijwilligers en ledenaantallen, 

overgewicht, beweegarmoede, zelfredzaamheid en 

een overheid die burgerparticipatie centraal stelt. 

Ook is het nog niet voor iedereen vanzelfsprekend 

om te sporten en te bewegen, doordat zij hier 

belemmeringen in ervaren. 

Van belang is dat we hierop inspelen in het 

Sportakkoord Westerkwartier. Hierbij hebben 

spelers en supporters, vertegenwoordigd uit 

de sport, maatschappelijke organisaties, het 

onderwijs en de gemeente uitgesproken dat zij in 

gezamenlijkheid op weg willen naar een nieuwe 

sportidentiteit voor de gemeente Westerkwartier.

2. Wedstrijdanalyse

63.000 
inwoners

369,36 
km2

41 dorpen
94 buurt
schappen

kansen &
uitdagingen
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Met het Sportakkoord Westerkwartier willen we 

bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport 

heeft. Nu en in de toekomst. 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 onze gemeente en 

stimuleren hen om meer te sporten en bewegen. En 

dat doen we samen! Sport- en beweegaanbieders, 

onderwijs, zorg, welzijn en overheid bundelen de 

krachten. We leggen verbindingen tussen de dorpen 

en kernen, maar pakken zaken ook gemeentebreed 

op. We zorgen dat iedereen, van jong tot oud, 

meedoet. We nemen drempels weg en maken 

sport en bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk. We 

haken aan bij bestaande initiatieven en zoeken naar 

mogelijkheden om nieuwe initiatieven te realiseren.

Samen werken we aan een omgeving waar iedereen 

gezond en sportief kan opgroeien, waar niemand 

aan de kant staat, waar we naar elkaar omkijken en 

waar sterke en vitale sport- en beweegaanbieders 

zorgen voor ontmoeting en ontspanning. 

Om dit te kunnen realiseren hebben we samen een 

aantal belangrijke ambities benoemd. Ambities 

waar we samen mee aan de slag gaan. De ambities 

zijn uitgewerkt in de volgende thema’s:

◊ Inclusief sporten en bewegen;

◊ Van jongs af aan vaardig in bewegen;

◊ Vitale sport- en beweegaanbieders;

◊ Duurzame sportinfrastructuur.

3. Taktiek
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Lekker sporten en bewegen. Ongeveer 47% van alle 

Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijnen en 

57% sport wekelijks. Het lijkt zo vanzelfsprekend, 

maar dit is het niet altijd voor iedereen. Ook niet in 

Westerkwartier. Denk bijvoorbeeld aan mensen met 

een beperking, mensen met een laag inkomen of 

mensen met een migratieachtergrond. Zij ervaren 

soms of vaak belemmeringen om te gaan sporten 

en bewegen. Terwijl het belang van bewegen voor 

deze mensen vaak nog groter is dan voor mensen 

die deze belemmeringen niet ervaren. Een actief 

leven draagt namelijk bij aan onze gezondheid en 

mee doen in de maatschappij.

Ambitie
In de gemeente Westerkwartier krijgt iedereen de 

mogelijkheid om plezier te beleven aan sport en 

bewegen.  

Doelen
◊ Het sport- en beweegaanbod is voor 

(kwetsbare) inwoners bereikbaar en 

toegankelijk.

◊ Participatie en integratie van kwetsbare 

doelgroepen bevorderen met sport en bewegen.

◊ In Westerkwartier is er voor inwoners, 

sportaanbieders of organisaties een 

aanspreekpunt met kennis en expertise 

op het gebied van sport en bewegen voor 

mensen, waarvoor sport en bewegen niet 

vanzelfsprekend is.

Wat gaan we doen?
◊ Samenwerking ontwikkelen tussen sport, 

zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven etc. op 

concrete vraagstukken, initiatieven en ideeën 

rondom inclusief sporten en bewegen. Deze 

samenwerking gaan we inrichten op zowel 

dorps- als gemeentelijk niveau, zodat de lokale 

samenwerking versterkt gaat worden. 

◊ We gaan een kennis- en netwerkplatform 

oprichten waarin verschillende organisaties 

(gemeente, sport, gezondheid, welzijn en 

maatschappelijk) met elkaar samenwerken om 

sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk te 

maken.

◊ We ontwikkelen een digitaal platform waar vraag 

en aanbod voor inclusief sporten en bewegen bij 

elkaar gebracht kan worden.  

◊ Naast een digitaal platform gaan we voor 

inwoners een fysiek loket inrichten, waar ze 

terecht kunnen voor vragen over sport en 

bewegen;

◊ In samenwerking met het project Van Arm naar 

Beter worden de financiële regelingen voor 

inwoners met een minimuminkomen meer 

zichtbaar en toegankelijk gemaakt.

◊ Masterclass sport en bewegen in het 

Sociaal Domein organiseren voor sport- en 

beweegaanbieders, medewerkers van de 

gemeente en Sociaal Werk De Schans.  

Spelers
Voor de uitvoering van deze pijler zijn Sociaal Werk 

De Schans, gemeente Westerkwartier, Happiness 

Opende, Active Movement, De Balans aan zet in 

samenwerking met sport- en zorgaanbieders uit 

gemeente Westerkwartier. 

3.1. Inclusief sporten en bewegen
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Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend 

geworden in het dagelijks leven van kinderen. 

Ook voor kinderen in gemeente Westerkwartier. 

Onderzoekers stelden in 2016 vast dat de meeste 

kinderen van 4 tot 11 jaar maar drie tot zeven uur per 

week buiten spelen en dat de bewegingsvaardigheid 

van kinderen minder is dan in 2006. Daarnaast 

draagt weinig bewegen bij aan een grotere kans 

op overgewicht. De oorzaken van minder bewegen 

zijn divers: digitalisering, weinig vakleerkrachten 

bewegingsonderwijs en te weinig veilige 

speelplekken. Maar ook de terughoudende en 

voorzichtige houding van veel ouders en verzorgers 

bij het buitenspelen speelt een rol. Daarom is het van 

belang kinderen van jongs af aan vaardig in bewegen 

te maken.

Sporten moet leuk, veilig, eerlijk en zorgeloos zijn. 

Plezier in sport is het fundament voor een leven 

lang sporten. De afgelopen jaren hebben veel 

sportverenigingen gewerkt aan een plezierig en veilig 

sportklimaat. 

Met elkaar zorgen we ervoor dat alle sportclubs in 

de gemeente aandacht hebben voor een positieve 

sportcultuur. Dat trainers, leraren en instructeurs het 

welzijn van het kind belangrijker vinden dan winnen 

en dat ouders en verzorgers langs de lijn positieve 

supporters zijn.

Ambitie
In de gemeente Westerkwartier kunnen kinderen 

van jongs af aan hun motorische vaardigheden 

ontwikkelen, doordat zij voor, tijdens en na schooltijd 

gestimuleerd worden tot bewegen.

Doelen
◊ Bewegen en sporten wordt vast onderdeel van 

het dagelijkse leven van kinderen (en hun ouders/

opvoeders).

◊ Alle professionals die werken met kinderen (0-18 

jaar) zijn op de hoogte van het belang van een 

gezonde leefstijl en weten hoe ze dit kunnen 

implementeren in hun werkzaamheden.

◊ Er zijn geen financiële belemmeringen meer voor 

kinderen en/of volwassenen om te bewegen/

sporten op zijn/haar manier.

◊ De openbare ruimte van gemeente 

Westerkwartier is zo ingericht, dat dit uitnodigt 

tot (natuurlijk) bewegen door jong en oud.

Wat gaan we doen?
◊ Gemeente Westerkwartier sluit zich aan bij 

de beweging JOGG: gezonde jeugd gezonde 

toekomst;

◊ Samenwerking ontwikkelen tussen sport, 

zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven etc. op 

concrete vraagstukken, initiatieven en ideeën 

rondom inclusief sporten en bewegen. Deze 

samenwerking gaan we inrichten op zowel 

dorps- als gemeentelijk niveau, zodat de lokale 

samenwerking verstrekt gaat worden;

◊ We stimuleren scholen en peuterspeelzalen 

deel te nemen aan beweegprogramma’s om 

de motorische vaardigheden van kinderen te 

verbeteren; zoals bijv. de School in Beweging;

◊ We gaan een kennis- en netwerkplatform 

oprichten waarin verschillende organisaties 

(gemeente, sport, gezondheid, welzijn en 

maatschappelijk) met elkaar samenwerken om 

sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk 

te maken;

◊ We ontwikkelen een digitaal platform waar vraag 

en aanbod voor kinderen en jongeren bij elkaar 

gebracht kan worden;

◊ In samenwerking met het project Van Arm naar 

Beter worden de financiële regelingen voor 

inwoners met een minimuminkomen meer 

zichtbaar en toegankelijk gemaakt;

◊ Het technisch kader jeugd bij sportverenigingen 

in gemeente Westerkwartier wordt zoveel 

mogelijk geprofessionaliseerd;

◊ Alle basisschoolleerlingen krijgen gym- en 

sportlessen van vakleerkrachten of bevoegde 

gymdocenten.

3.2. Van jongs af aan vaardig bewegen
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3.3. Vitalisering sportaanbieders 
en duurzame sportinfrastructuur

Onze sport- en beweegaanbieders zijn belangrijke 

spelers in het Sportakkoord. Er zit veel kracht en 

energie bij sport- en beweegaanbieders; alleen 

wordt er steeds meer van hen gevraagd. 

Enerzijds hebben ze te maken met het vinden van 

voldoende vrijwilligers, kader-, en bestuursleden en 

anderzijds met dalende ledenaantallen. Maar ook 

uitdagingen als krimp, vergrijzing, individualisering, 

digitalisering en een veranderende behoefte van 

de ‘sportconsument’ maken het voor sport- en 

beweegaanbieders moeilijk om voort te (blijven) 

bestaan. 

Om op deze ontwikkelingen in te spelen is een 

sterke basis nodig, waarbij uit wordt gegaan van de 

eigen kracht van de sport- en beweegaanbieders. 

Op die manier kunnen zij inspelen op de toekomst

Ambitie
De sportaanbieders in Westerkwartier hebben 

de basis op orde, waardoor zij in kunnen 

spelen op nieuwe ontwikkelingen en daarmee 

toekomstbestendig zijn. Hierbij ligt het accent 

op samenwerking onderling en met andere 

organisaties. Zo zorgen we ervoor dat iedereen 

plezier kan beleven aan sport bij de sportaanbieder.

Doelen
◊ Sportaanbieders ontwikkelen en 

professionaliseren zich verder, waardoor zij 

toekomstbestendig zijn.

◊ Er is een veilig en gezond sportklimaat bij alle 

sport- en beweegaanbieders.

◊ Sportaanbieders versterken elkaar door 

onderling of door met maatschappelijke 

organisaties, het onderwijs of de gemeente 

samen te werken.

Spelers
Voor de uitvoering van de pijler van Jongs af aan vaardig in bewegen zijn veel spelers aan zet, zoals Sociaal 

Werk De Schans, Gebiedscoöperatie Westerkwartier, gemeente Westerkwartier, dorpsbelangen, sport- en 

zorgaanbieders, scholen, kinderopvangorganisaties, de School in Beweging, Huis voor de Sport Groningen.
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Wat gaan we doen? 
◊ Samenwerking ontwikkelen tussen sport, 

zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven etc. op 

concrete vraagstukken, initiatieven en ideeën 

rondom inclusief sporten en bewegen. Deze 

samenwerking gaan we inrichten op zowel 

dorps- als gemeentelijk niveau, zodat de lokale 

samenwerking verstrekt gaat worden. 

◊ Stimuleren en ondersteunen van besturen en 

(technisch) kader door middel van bijscholingen 

en opleidingen en verder onderzoeken van 

professionalisering verenigingen.

◊ Bieden van passende verenigingsondersteuning 

en stimuleren/ondersteunen bij 

visieontwikkeling verenigingen. Eigen kracht en 

behoeften van de sportaanbieders staat hierbij 

centraal.

◊ Opzetten van een kennis- en netwerkplatform 

die bestaat uit sport- en beweegaanbieders 

ondersteund door de gemeente.

◊ We zetten in op gezonde sportkantines en/of 

rookvrije sportparken. 

◊ Er wordt een visie ontwikkeld op sport en 

bewegen door de gemeente met input van 

sport- en beweegaanbieders en stakeholders

Spelers 
Voor de uitvoering van de pijler Vitale sport- en 

beweegaanbieders zijn de volgende spelers aan zet: 

Tennisvereniging Nienoord, voetbalverenigingen 

onder leiding van de KNVB, sportbonden, 

sportaanbieders uit de gemeente, Sociaal Werk De 

Schans, Adviseur lokale Sport, Huis voor de Sport 

Groningen en de gemeente Westerkwartier.



Een (multi)functionele en duurzame 

sportinfrastructuur kan een belangrijke bijdrage 

leveren aan het in beweging brengen van onze 

inwoners. Sportaccommodaties en-parken moeten 

daarom open, betaalbaar, toegankelijk voor alle 

inwoners en multifunctioneel te gebruiken zijn. 

Maar ook onze openbare ruimte kunnen we zo 

inrichten, dat meer mensen worden verleid tot 

bewegen. Steeds meer mensen maken namelijk 

gebruik van de openbare ruimte om hierin 

te sporten en te bewegen. Daarmee kan een 

beweegvriendelijke omgeving een belangrijke 

bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl.

Ambitie
De gemeente Westerkwartier kenmerkt zich door 

een duurzame sportinfrastructuur. Accommodaties 

worden verduurzaamd en de openbare ruimte 

nodigt inwoners uit tot bewegen als onderdeel van 

een gezonde leefomgeving. 

Doelen
◊ De openbare ruimte in de gemeente 

Westerkwartier stimuleert inwoners om te 

bewegen.

◊ Sportaccommodaties worden optimaal en voor 

meerdere doeleinden benut.

◊ Iedere sportaanbieder krijgt de mogelijkheid om 

zijn of haar accommodatie te verduurzamen.

Wat gaan we doen
◊ We willen de fysieke openbare ruimte zodanig 

inrichten, dat deze bewegen en spelen 

stimuleert en de creativiteit prikkelt. We 

sluiten hierbij aan bij de ontwikkelingen van de 

omgevingsvisie. Hierbij is het van belang, dat 

inwoners en organisaties worden geïnspireerd 

hoe de openbare ruimte benut kan worden om 

te bewegen en ontmoeten.

◊ In samenspraak met de schoolbesturen in 

gemeente Westerkwartier maakt de gemeente 

afspraken over het gebruiken van schoolpleinen 

als openbare speelplekken. Hierbij wordt ook 

gekeken naar natuurlijk spelen. 

◊ Stimuleren om te komen tot open, duurzame en 

multifunctionele sportparken 

◊ Uitvoeren van energiescans bij 

sportaccommodaties en toepassen van 

maatregelen (De Energieke Club)

◊ Visie ontwikkelen op sport en bewegen 

door gemeente met input van sport- en 

beweegaanbieders + stakeholders

Spelers
Voor de uitvoering van de pijler Duurzame 

sportaccommodaties zijn de volgende spelers aan 

zet: Tennisvereniging Nienoord, voetbalverenigingen 

onder leiding van de KNVB, sportbonden, 

sportaanbieders uit de gemeente, Sociaal Werk De 

Schans, Adviseur lokale Sport, Huis voor de Sport 

Groningen en de gemeente Westerkwartier 

3.4. Duurzame sportinfrastructuur
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De ondertekening van het lokaal Sportakkoord 

Westerkwartier is het begin van een mooie 

samenwerking. De spelers gaan van start met de 

verschillende acties uit de vier thema’s. Alle spelers 

hebben een eigen verantwoordelijkheid in het 

vervolg van de gekozen acties. 

Er wordt jaarlijks minimaal één gezamenlijke 

bijeenkomst georganiseerd met de spelers en 

supporters van het eerste uur en inwoners, die in 

de loop van de tijd aangeschoven zijn. Tijdens deze 

bijeenkomst wordt de stand van zaken besproken 

en het gezamenlijke vervolg bepaald. 

Daarnaast wordt er een Kopgroep geformeerd, 

blijven de verschillende werkgroepen actief en 

hebben de buurtsportcoaches een rol in de algehele 

regie. 

Kopgroep lokaal Sportakkoord Westerkwartier
De coördinatie voor de uitvoering van het lokaal 

Sportakkoord ligt bij de Kopgroep. Vanuit de 

Kopgroep worden de vier thema’s, doelstellingen 

en acties - die gezamenlijk zijn geformuleerd - 

gecoördineerd en gemonitord. Daarnaast is de 

Kopgroep verantwoordelijk voor de verdeling 

van het beschikbare budget. Het is daarom 

van belang dat er organisaties in de Kopgroep 

vertegenwoordigd zijn die met een brede blik naar 

de sport- en beweegsector kijken.

Samenstelling

De Kopgroep heeft een brede samenstelling: o.a. 

Onderwijs, Gezondheid, vertegenwoordiger vanuit 

sportaanbieders (bv vanuit binnensport, buitensport 

en anders georganiseerde sport), vertegenwoordiger 

vanuit het maatschappelijk veld, Sociaal Werk De 

Schans en de gemeente. 

De Kopgroep komt minimaal 3 keer per jaar bij 

elkaar of zoveel vaker als nodig.

Rol van de Kopgroep

◊ Enthousiasmeren/informeren van eigen 

achterban aansluiting lokaal Sportakkoord;

◊ Verbinding zoeken met andere initiatieven;

◊ Proces volgen en advies geven over aanpak/

invulling;

◊ Subsidie/fondswerving voor uitvoering lokaal 

Sportakkoord;

◊ Afstemming met andere beleidsterreinen;

◊ Aanvragen beoordelen;

◊ Bewaken projecten en vervolg;

◊ Monitoring en evaluatie;

◊ Jaarlijkse update lokaal Sportakkoord.

Werkgroepen
De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor 

uitvoering van actiepunten binnen de thema’s. 

Voor de verschillende thema’s zijn werkgroepen 

geformeerd met relevante partners die hierin allen 

een bijdrage leveren. De werkgroep stemt onderling 

de vervolgafspraken af (ontmoeten, project indienen 

etc). Iedere werkgroep heeft een kartrekker 

(coördinerende rol). Deze heeft regelmatig 

afstemming met buurtsportcoaches (en eventueel 

met de Kopgroep) over de voortgang.

Buurtsportcoaches
In de gemeente zijn meerdere buurtsportcoaches 

van Sociaal Werk De Schans actief. Zij zijn (mede) 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

sportstimulering in de gemeente. Zij zijn de spin in 

het web. Dit betekent niet dat zij verantwoordelijk 

zijn voor alle acties vanuit de thema’s. Zij kunnen wel 

zorgen voor verbinding en samenhang. Ze kunnen 

hierin de regierol vervullen. Mocht het wenselijk zijn 

vanuit het werkveld dan kunnen zij ook de rol van 

kartrekker vervullen.

4. Spelregels
4.1. Organisatie
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Ondertekening van het Sportakkoord door alle 

partijen is een eerste stap in het realiseren van de 

ambities en doelen uit het lokaal Sportakkoord. We 

werken samen aan een omgeving, waarin iedereen 

met plezier kan bewegen en sporten. We doen dit in 

gezamenlijkheid met alle maatschappelijke partners 

in de gemeente.

Daar past een eigentijdse vorm van communiceren 

bij, die erop is gericht dat we alle inwoners van de 

gemeente Westerkwartier bereiken. 

We maken hierbij gebruik van nieuwe media, 

maar gebruiken ook bestaande initiatieven zoals 

de informatiekrant ’t Westerkwartier Beweegt 

of regionale kranten zoals De Streekkrant en Het 

Westerkwartier. 

We zetten social media, zoals Facebook, Instagram, 

LinkedIn, in voor informatieverstrekking voor 

diverse doelgroepen, zoals bijvoorbeeld ouderen 

en jongeren. Beide doelgroepen vragen een andere 

manier van benaderen. 

Daarnaast gaan we een digitaal platform 

ontwikkelen voor inwoners en professionals waar 

vraag en aanbod van sport en bewegen bij elkaar 

komt. Dit platform wordt via verschillende kanalen 

(sport, gemeente, maatschappelijke organisaties 

etc.) onder de aandacht gebracht, zodat het goed 

zichtbaar is voor inwoners en professionals. 

Een aanvullende app voor smartphone en/of tablet 

is ondersteunend hieraan. 

We richten een kennis- en netwerkplatform in op 

het gebied van sport en bewegen en organiseren 

netwerkbijeenkomsten voor alle partijen, die 

betrokken zijn bij het lokaal Sportakkoord. 

4.2. Communicatie

Het lokaal Sportakkoord Westerkwartier staat 

niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit 

van een integraal beleid rondom gezondheid, 

sport en bewegen. Gedurende de looptijd van 

het akkoord kijken we steeds naar logische 

verbindingen met andere programma's zoals 

het lokaal voedselakkoord, het regionaal 

gezondheidsakkoord, de werkagenda van Menzis en 

de Groningse gemeenten, alsmede het provinciaal 

beweegakkoord. Daar waar mogelijk worden 

onderwerpen gezamelijk opgepakt. De regie ligt bij 

de verschillende beleidsadviseurs van de gemeente.

4.3. Verbinding
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De gemeente Westerkwartier ontvangt in 2020 en 

2021 een stimuleringsbudget vanuit het Rijk. Het 

gaat om een jaarlijkse bijdrage van € 40.000,-. Het 

Sportakkoord bestaat uit diverse actiepunten. Niet 

alle actiepunten hebben (extra) financiering nodig. 

De Kopgroep is verantwoordelijk voor de verdeling 

van het budget. De lokale organisaties kunnen bij 

de Kopgroep een projectaanvraag indienen. De 

Kopgroep zal, aan de hand van vooraf bepaalde 

criteria, het budget aan de projecten toekennen.

Aanvraag stimuleringsbudget
De verschillende werkgroepen worden gestimuleerd 

om projectaanvragen in te dienen. Van belang is 

dat het project een bijdrage levert aan de ambitie 

en doelstellingen van het lokaal Sportakkoord. De 

aanvragen moeten voor een aantal vastgestelde 

data bij de Kopgroep worden ingediend middels een 

standaard format. Vervolgens gaat de Kopgroep, 

aan de hand van een aantal criteria, de aanvragen 

beoordelen.

Inzet lokale adviseur sport
Vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationale Sportakkoord 

stelt de gezamenlijke sportsector (sportbonden, 

NL Actief en NOC*NSF) diverse trainingen en 

vormen van begeleiding ter beschikking aan 

lokale sportaanbieders. Met als doel om sterke 

sportaanbieders te krijgen en houden. Dit gebeurt 

in de vorm van een ‘Adviseur Lokale Sport’. 

Deze adviseur blijft beschikbaar gedurende de 

periode van uitvoering van het sportakkoord (t/m 

2021). Lokaal kunnen services (ondersteuning) 

aangevraagd worden, bijvoorbeeld voor de 

uitvoering van opleidingen, workshops en proces- 

en trajectbegeleiding.

Gemeentelijke bijdrage
De gemeente Westerkwartier heeft in haar 

begroting voor het jaar 2020 een bedrag van 

€ 50.000,-- opgenomen voor ondersteuning 

en uitvoering van het lokaal Sportakkoord 

Westerkwartier.  

5. Financiën
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Wat gaan we doen? Hoe Wie

Samenwerking ontwikkelen tussen sport, zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven etc. 

op concrete vraagstukken, initiatieven, ideeën etc. Wij willen hiermee bereiken dat 

we:

 Elkaar beter leren kennen binnen de lokale omgeving.

 Lokale samenwerking versterken (uitwisseling).

 Samenwerking tussen zorg, maatschappelijke organisaties, sportaanbieders en 

gemeente versterken.

 Delen van goede ervaringen/projecten.

 Per dorp inclusief aanbod p/jr samen met sportaanbieder, zorgverzekeraar, zorgaanbie-
der.

 Kwetsbare doelgroepen, voor 2 á 3 concrete plannen maken.

 3x per jaar in het Westerkwartier inclusief sporten aanbieden door minstens 3 partijen.

 De Balans wil i.s.m. De Schans fysieke weerbaarheidstraining aan kwetsbare jongeren 
dmv boksen.

 Zorgaanbieders krijgen voorlichting vanuit De Schans over inclusief sporten & bewegen.

 Gemeenschappelijke leefstijlinterventies (leefstijl coaching).

 Vitaliteitscoach (voorwaarden, leven/overleven, motivatie bepaling, betere verkenning 
van wensen).

 Happiness Opende wil samenwerken met lokale sportaanbieders & hulpverleners (fysio, 
huisarts, revalidatie, re-integratie).

 Active movement & De Balans willen kennis maken.

 De Schans

 Happiness Opende

 Active Movement

 De Balans

 Sportaanbieders

 Zorgaanbieders

Bijlage: uitvoeringsplannen per pijler 

3.1. Inclusief sporten en bewegen
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Wat gaan we doen? (vervolg vorige pagina) Hoe Wie

 Oprichten van een kennis- en netwerkplatform op het gebied van sport en 

bewegen waarin verschillende organisaties (gemeente, sport, gezondheid, welzijn, 

maatschappelijk) samenwerken om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken.

 Werkgroep oprichten om proces, ambitie, doelen en maatregelen te borgen.

 Netwerkbijeenkomsten organiseren 2 x p.jr. aanbieder, bedrijven, organisaties die 

samen/inclusie gedachten hebben en belangrijk vinden.

 Voor mensen, waarvoor sport- en bewegen niet vanzelfsprekend is, behoefte in 

kaart brengen. (op basis hiervan evt nieuw aanbod ontwikkelen.

 Netwerkbijeenkomst (zorgaanbod, sportaanbieders, hulpverleners) 2x p/jr. met daarin 

een spreker/thema, een presentatie van een goed voorbeeld.

 Oprichten van werkgroep (min. 1 vereniging, 1 zorgverlener)

Behoeftenonderzoek onder inwoners, hierbij goed de methodiek overwegen. (door De 

Schans, studenten, huisartsen, POH).

 SMART maken doelgroepen.

 Vooral thuiswonende doelgroepen in kaart brengen.

 De Schans

 Gemeente

 Sportaanbieders

 Zorgaanbieders

 Er wordt een digitaal platform/website ingericht waar vraag en aanbod bij elkaar 

komt. 

 Rekening houden met Uniek Sporten

 Denktank oprichten (onder regie van de gemeente) voor ontwikkeling digitaal 

platform. Vanuit meerdere werkgroepen input gevraagd

 De Schans moet voor alle inwoners vindbaar zijn (link/contactgeg. op sites gemeente, 

dorpsbelangen, sportverenigingen, zorgverleners etc…)

 Onderzoeken behoeften op de site, is Uniek sporten voldoende? 

 Onderzoeken welke bestemming de site moet krijgen (gemeentelijke site, De Schans, 

zelfstandig, uitbreiden Uniek sporten?)

 De Schans

 Gemeente

Fysiek loket voor bewoners waar ze terecht kunnen voor vragen over sport en bewegen.

De financiële regelingen voor mensen met een minimuminkomen zichtbaar en 

toegankelijk.
 De Schans

 Gemeente

Masterclass sport en bewegen in het sociaal domein organiseren voor sport- en 

beweegaanbieders en de gemeente.

Niet alle acties zijn geconcretiseerd. De werkgroep zal dit de komende periode oppakken.
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Niet alle acties zijn geconcretiseerd. De werkgroep zal dit de komende periode oppakken.

Wat gaan we doen? Hoe Wie

Samenwerking ontwikkelen tussen sport, onderwijs, kinderopvang, cultuur, 
bedrijfsleven etc. op concrete vraagstukken, initiatieven, ideeën etc.

 Elkaar beter leren kennen binnen de sport zelf of in de lokale omgeving;
 Lokale samenwerking tussen sportverenigingen versterken;
 Samenwerking tussen onderwijs, maatschappelijke organisaties en sportaanbieders 

versterken;
 Delen van goede ervaringen en projecten.

We organiseren dit lokaal per dorp/gebied. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij reeds 
lopende initiatieven.

 De Schans 
 Gebiedscoöperatie
 Gemeente (o.a. leef-baarheidsadviseurs en    

       beleidsadviseur Sport),
 Dorpsbelangen
 Sportverenigingen
 Scholen

Opzetten van een kennis- en netwerkplatform dat bestaat uit onderwijs, sport- en 
beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en gemeente.

 Organiseren van kennisdelingsmomenten.
 Gezamenlijk aanbod ontwikkelen (a la Sjors Sportief).

We stimuleren en enthousiasmeren scholen en peuterspeelzalen om deel te nemen aan 
beweegprogramma's ter verbetering van de motorische vaardigheden van kinderen.

Vanuit het programma School in Beweging wordt hier verder invulling aan gegeven.
 De Schans
 De School in Beweging
 Gemeente
 Scholen 
 Kinderopvang

Er is een digitaal platform aanwezig, waar vraag en aanbod ten aanzien van sport en 
bewegen voor jeugd bij elkaar wordt gebracht. 

 Optie www.westerkwartiersportief.nl inrichten.

We richten een denktank op onder regie van de gemeente.
 De Schans
 Sport- en beweegaanbieders
 Scholen
 Kinderopvang
 Gemeente

Betere inzet/bereikbaarheid van Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld.
 Verbinding zoeken met projectgroep ‘ van arm naar beter”.
 Website www.vanarmnaarbeter.nl onder de aandacht brengen

 De Schans
 Projectgroep Van Arm naar Beter

Het technisch kader jeugd bij sportverenigingen in gemeente Westerkwartier wordt zo 
veel mogelijk geprofessionaliseerd.

 Scholing aanbieden voor basisvaardigheden (gedrag en sport specifiek).
 Cursusaanbod vanuit sportbonden inzichtelijk maken voor sportaanbieders.
 Verbinding maken met de werkgroep “Vitale Sport en Beweegaanbieders”

 De Schans
 Sportverenigingen
 Adviseur Lokale Sport

3.2. Van Jongs af aan vaardig in bewegen
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Wat gaan we doen? (vervolg vorige pagina) Hoe Wie

Alle basisschoolleerlingen krijgen gym- en sportlessen van vakleerkrachten of bevoegde 

gymdocent.
 Samenwerking opzetten met verschillende opleidingen (Hanzehogeschool/CIOS/

Alfa-College/Noorderpoort), sportaanbieders en maatschappelijke organisaties.

 Ouders en directies/besturen overtuigen van vakdocenten in het onderwijs.

e.a. 

De fysieke omgeving zodanig inrichten, dat deze bewegen en spelen stimuleert en de 

creativiteit prikkelt (bv pianotrap, bewegen in de natuur). Belangrijk om aan te sluiten bij 

de ontwikkeling omgevingsvisie.

Verbinding maken met de werkgroep “duurzame sportinfrastructuur”.

Scholen/Kinderopvang ondersteunen bij de inrichting van schoolpleinen (klimrekken, 

hinkelpaden) en de activering hiervan.

Bewegend leren tijdens de schooltijden stimuleren (korte spelletjes, energizers, 

topsporters etc.).

Realisatie Gezonde School en Gezonde Kinderopvang (professionalisering 

bewegingsonderwijs, buiten spelen stimuleren.

Beweegkriebels en Eetplezier (cursussen) worden op de scholen/kinderopvang 

aangeboden.

De gemeente Westerkwartier wordt een JOGG-gemeente.

 Gezonde scholen en sportkantine.

Niet alle acties zijn geconcretiseerd. De werkgroep zal dit de komende periode oppakken.
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Niet alle acties zijn geconcretiseerd. De werkgroep zal dit de komende periode oppakken.

Wat gaan we doen? Hoe Wie

 Samenwerking ontwikkelen tussen sport, zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven 

etc. op concrete vraagstukken, initiatieven, ideeën etc. Deze samenwerking kan ook op 

dorps/gebiedsniveau en

 Elkaar beter leren kennen binnen de sport zelf of in de lokale omgeving

 Lokale samenwerking sportclubs (clinics, besturen, uitwisseling)

 Samenwerking tussen sportaanbieders en alle scholen

 Delen van goede ervaringen/projecten

 Er wordt eerst gestart met afstemming (en plannen maken) per sport. De tennisvereni-

gingen zijn reeds gestart met deze opzet. De voetbalverenigingen zullen binnenkort volgen. 

De andere sporten worden vooral gestimuleerd om dit ook op te pakken.

Vervolgens wordt er 

 Per dorp/gebied; afstemmen en plannen maken met de stakeholders

 Gezamenlijk; afstemmen en programma maken met alle stakeholders op gemeentelijk 

niveau

 Met extra aandacht voor de doelgroep 55-90+

 Tennis (initiatief bij TC Nienoord)

 Voetbal (initiatief bij KNVB, Otto Kooi)

 Sportaanbieders

 Sportbonden

 De Schans

 Gemeente

Stimuleren en ondersteunen van besturen en (technisch) kader door middel van 

bijscholingen en opleidingen en verder onderzoeken van professionalisering 

verenigingen.

Behoefte bij verenigingen in kaart brengen. Op basis van deze behoefte aanbod bepalen.
 De Schans

 Sportbonden

 Gemeente

 Adviseur Lokale sport

Bieden van passende verenigingsondersteuning en stimuleren/ondersteunen bij 

visieontwikkeling verenigingen. Eigen kracht en behoeften van de sportaanbieders staat 

hierbij centraal.

Op basis van de sport specifieke bijeenkomsten (actie 1) zal hier verder invulling aan gege-

ven worden.
 Sportaanbieders

 De Schans

 Sportbonden

 Adviseur Lokale Sport

 Opzetten van een kennis- en netwerkplatform die bestaat uit sport- en 

beweegaanbieders. (sportraad) ondersteund door de gemeente.

 Organiseren van sportcafés/kennisdelingsmomenten.

 In kaart brengen van het huidige sport- en beweegaanbod.

 In kaart brengen waar inwoners behoefte aan hebben qua sportaanbod en hierop 

het sport- en beweegaanbod aanpassen.

Op basis van de sport specifieke bijeenkomsten (actie 1) zal hier verder invulling aan gege-

ven worden.
 Sportaanbieders

 De Schans

3.3. Vitale sport- en beweegaanbieders
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Wat gaan we doen? Hoe Wie

 De fysieke openbare ruimte zodanig inrichten, dat deze bewegen en spelen 

stimuleert en de creativiteit prikkelt. Aansluiten bij ontwikkeling omgevingsvisie. Hierbij 

van belang dat:

 Inwoners en organisaties worden geïnspireerd hoe de openbare ruimte benut kan 

worden om te bewegen en ontmoeten.

 Stimuleren om te komen tot open, duurzame en multifunctionele sportparken 

 Verder inventariseren hoe je in gezamenlijkheid (gebruikers en potentiële gebruikers) 

kan komen tot het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties/parken/openbare 

ruimte.

 Samenwerking tussen sportaanbieders m.b.t. duurzaamheid  en mogelijkheden van 

subsidiemogelijkheden (o.a. BOSA)

 Ondersteuning vanuit gemeente/provincie/bedrijfsleven m.b.t. 

duurzaamheidsmaatregelen.

 Er wordt eerst gestart met afstemming (en plannen maken) per sport. De tennisvereni-

gingen zijn reeds gestart met deze opzet. De voetbalverenigingen zullen binnenkort volgen. 

De andere sporten worden vooral gestimuleerd om dit ook op te pakken. 

Vervolgens wordt er 

 Per dorp/gebied; afstemmen en plannen maken met de stakeholders

 Gezamenlijk; afstemmen en programma maken met alle stakeholders op gemeentelijk 

niveau

 Met extra aandacht voor de doelgroep 55-90+

 Tennis (initiatief bij TC Nienoord)

 Voetbal (initiatief bij KNVB, Otto Kooi)

 Sportaanbieders

 Sportbonden

 De Schans

 Gemeente

In samenspraak met de schoolbesturen in gemeente Westerkwartier maakt de 

gemeente afspraken over het gebruiken van schoolpleinen als openbare speelplekken. 

Hierbij wordt ook gekeken naar natuurlijk spelen.

In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Westerkwartier 2020 – 2023 zijn hierover 

afspraken gemaakt tussen gemeente en onderwijsbesturen.
 Gemeente

 Onderwijs

Uitvoeren van energiescans bij sportaccommodaties en toepassen van maatregelen (De 

Energieke Club).

Sportaanbieders informeren over de mogelijkheden.
 Gemeente

 De Schans

 Adviseur Lokale Sport

Visie ontwikkelen op sport en bewegen door gemeente met input van sport- en beweeg 

aanbieders + stakeholders.
 Gemeente

 De Schans

 Sportaanbieders

3.4. Duurzame sportaccommodaties
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Wat gaan we doen? (vervolg vorige pagina) Hoe Wie

Realiseren van een gezonde sportkantine en/of rookvrij sportpark.
 Sportaanbieders

 De Schans

 Adviseur Lokale Sport

Visie ontwikkelen op sport en bewegen door gemeente met input van sport- en beweeg 

aanbieders + stakeholders.
 Gemeente

 De Schans

 Sportaanbieders
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