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Oplegger - Inclusief sporten en bewegen
Dit document bevat het hoofdstuk ‘Inclusief sporten en bewegen’ uit de rapportage Monitor Sportakkoord
‘Sport verenigt Nederland’ – voortgangsrapportage juni 2020. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie
specifiek geïnteresseerd is in de voortgang op het thema inclusief sporten en bewegen. Het hoofdstuk gaat
in op de ambitie en doelen, op de voortgang in de uitvoering van de maatregelen, en er wordt
gereflecteerd op de gepresenteerde voortgang. Dit hoofdstuk is geen zelfstandige rapportage, maar een
selectie uit de rapportage Monitor Sportakkoord, ter bevordering van de leesbaarheid en het
gebruiksgemak.* De gehele rapportage is hier te vinden. De managementsamenvatting van het rapport is
hier te vinden.
Achtergrond Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’
De Monitor Sportakkoord is een rapportage over de voortgang van het Nationaal Sportakkoord, dat in
september 2018 werd gesloten door het ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG),
NOC*NSF en een heel aantal andere sportpartijen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De
centrale ambitie van het sportakkoord is dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder
belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport en bewegen kan hebben. De ambitie
van het sportakkoord is uitgewerkt in zes thema’s:
1. Inclusief sporten en bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
6. Topsport die inspireert (dit thema is nog niet volledig uitgewerkt en wordt nog niet gemonitord)
Voor elk van deze thema’s zijn een ambitie en doelen opgesteld. Een uitwerkingsteam heeft vervolgens
een plan gemaakt om aan de hand van maatregelen invulling aan de thema’s te geven.
Voor de uitvoering van het sportakkoord is een implementatieplan geschreven. Dit plan houdt in dat het
sportakkoord wordt uitgevoerd via drie implementatielijnen:
• De lokale lijn: focust op nieuwe samenwerkingsverbanden en gezamenlijke inzet van budgetten en
energie op lokaal niveau. Met behulp van een sportformateur en uitvoeringsbudgetten worden lokale
sportakkoorden opgesteld en uitgevoerd in bijna alle Nederlandse gemeenten. Ook worden op lokaal
niveau buurtsportcoaches ingezet om bij te dragen aan de ambities van het sportakkoord.
• De sportlijn: richt zich op het verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van (vrijwillig) kader en
ondersteuning en advisering van sportaanbieders. Dit gebeurt via de inzet van Adviseurs Lokale Sport
en via de inzet van ondersteuningsproducten (services of diensten) voor sportaanbieders.
• De nationale lijn: richt zich op kennisdeling, borging en validatie rond de thema’s van het
sportakkoord. Dit gebeurt via het verstrekken van landelijke projectsubsidies, door het uitzetten van
challenges en door het onderzoeken van kennisvraagstukken.
De monitoring van het sportakkoord wordt uitgevoerd door een consortium van beleidspartners en de
kennispartijen RIVM, Kenniscentrum Sport & Bewegen en Mulier Instituut. Het Mulier Instituut brengt twee
keer per jaar een voortgangsrapportage uit waarin de inspanningen binnen de implementatielijnen van het
sportakkoord worden gepresenteerd. In juni 2020 is de voortgangsrapportage aan de hand van de
indicatoren uitgebreid met een presentatie van de stand van zaken op de vijf inhoudelijke thema’s. Deze
rapportage dient als nulmeting voor de thema’s van het sportakkoord. Het RIVM heeft op deze website
een overzicht van de indicatoren per thema ontsloten.
* De bijlagen die specifiek gaan over thema inclusief sporten en bewegen zijn achterin dit document te vinden. De
algemene bijlagen, waarnaar ook in dit hoofdstuk wordt verwezen, zijn te vinden in de totaalrapportage.
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3.

Inclusief sporten en bewegen

3.1 Inleiding
In 2017 voldeed 47 procent van de Nederlandse bevolking van vier jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen1
en sportte de helft van hen wekelijks 2. In 2019 bedragen de deelnamecijfers respectievelijk 49 procent en
54 procent. Meedoen aan sport en plezier in sport is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit is ook
terug te zien in de sport- en beweegdeelname van specifieke groepen: ouderen, lager opgeleiden, mensen
met een beperking en/of chronische aandoening en mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond
sporten en bewegen minder vaak. Redenen waarom deze groepen achterblijven in hun sport en
beweegdeelname variëren van gezondheidsaspecten, praktische belemmeringen, financiële
belemmeringen en het ontbreken van passend sport- en beweegaanbod tot het niet thuis voelen bij een
sport- en beweegaanbieder. Het uitgangspunt van het thema is dat belemmeringen vanwege iemands
leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie
weggenomen worden.

3.2 Ambitie, doelen en indicatoren
3.2.1 Samenhang ambitie, doelen en indicatoren
De ambitie van het thema inclusief sporten en bewegen is dat iedere Nederlander een leven lang plezier
beleeft aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Er wordt een omslag
gemaakt van aangepast sporten naar inclusief sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen vormt in
feite het centrale uitgangspunt van het sportakkoord en heeft een verbindende rol richting de andere
thema’s.
Om deze ambitie te realiseren is een drietal doelen opgesteld. Om ervoor te zorgen dat sport en bewegen
voor iedereen (sporters, sport- en beweegaanbieders, sportbonden, gemeenten, overheden en andere
betrokkenen) vanzelfsprekend wordt, zetten partijen zich in om inclusiviteit te realiseren: zowel in de
sportdeelname als de vertegenwoordiging in sportbesturen, coach- trainers en vrijwilligersfuncties. Ten
tweede wordt ingezet op het versterken van regio’s door intensieve lokale of regionale samenwerking.
Hierbij wordt gestreefd naar borging van inclusief sporten en bewegen in de regionale en lokale
sportakkoorden. Tot slot is het doel om de sociale, praktische (van accommodaties, hulpmiddelen en
vervoer) en financiële toegankelijkheid en de vindbaarheid van regelingen op het gebied van inclusief
sporten en bewegen te vergroten.
Om de ambitie en doelen van het thema te kunnen monitoren, zijn in opdracht van het ministerie van VWS
indicatoren geformuleerd. De ambitie, doelen en indicatoren voor het thema inclusief sporten en bewegen
zijn weergegeven in tabel 3.1.

1

Zie: https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/beweegrichtlijnen.

2

Zie: https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/sportdeelname-wekelijks.
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Tabel 3.1 Ambitie, doelen en indicatoren inclusief sporten en bewegen
Ambitie: Iedere Nederlander ervaart een leven lang sport- en beweegplezier in een inclusieve sport- en
beweegomgeving
Indicator

Stand van zaken

Sportdeelname wekelijks

54%

van de bevolking van 4 jaar en ouder doet in 2019
wekelijks aan sport

Voldoen aan de beweegrichtlijnen

49%

van de bevolking van 4 jaar en ouder voldoet in 2019
aan de beweegrichtlijnen

Clublidmaatschap

28%

van de bevolking van 6 jaar en ouder is in 2018 lid van
een sportvereniging

Doel 1: Inclusief sporten en bewegen wordt door iedereen als vanzelfsprekend ervaren
Diversiteit in sportverenigingskader

Verenigingsbestuur (2017)

(trainers, bestuur)

71%

man

29%

vrouw

14%

jonger dan 36 jaar

21%

36 t/m 50 jaar

37%

50 t/m 65 jaar

29%

65 jaar en ouder

Hoofdtrainers (2018)
86%

man

14%

vrouw

5%

migratieachtergrond

Trainers (2018)
74%

man

26%

vrouw

12%

migratieachtergrond

Diversiteit in bondbestuur en overig

Bondsbestuur (2017)

(top)kader incl. arbitrage

72%

man

18%

vrouw

28%

bonden zonder vrouwen in bestuur

3%

jonger dan 30 jaar

35%

30 t/m 50 jaar

61%

51 jaar en ouder

(Bonds)trainers (2019)
85%

man

15%

vrouw

Doel 2: Regio’s in Nederland zijn versterkt op het gebied van inclusief sporten en bewegen door
intensieve samenwerking in regionale of lokale allianties
Doel 3: De sociale, praktische, financiële toegankelijkheid van het sport- en beweegaanbod is vergroot
Sportdeelname wekelijks

54% man
53% vrouw
60% 4 t/m 11 jaar
74% 12 t/m 19 jaar
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Vervolg tabel 3.1 Ambitie, doelen en indicatoren inclusief sporten en bewegen
Indicator

Stand van zaken
63% 20 t/m 34 jaar
53% 35 t/m 54 jaar
45% 55 t/m 64 jaar
41% 65 t/m 79 jaar
22% 80 jaar en ouder
30% lager opleidingsniveau
48% middelbaar opleidingsniveau
66% hoger opleidingsniveau
38% inkomen kwintiel 1
40% inkomen kwintiel 2
51% inkomen kwintiel 3
60% inkomen kwintiel 4
67% inkomen kwintiel 5
60% geen lichamelijke beperking en chronische
aandoening
28% alleen een lichamelijke beperking
49% alleen een chronische aandoening
23% een lichamelijke beperking en een chronische
aandoening
55% Nederlandse nationaliteit
50% westerse migratieachtergrond
44% niet-westerse migratieachtergrond
53% heteroseksueel
54% lesbisch/homoseksueel/biseksueel

Voldoen aan beweegrichtlijnen

49% man
45% Vrouw
55% 4 t/m 11 jaar
40% 12 t/m 19 jaar
53% 20 t/m 34 jaar
48% 35 t/m 54 jaar
48% 55 t/m 64 jaar
41% 65 t/m 79 jaar
21% 80 jaar en ouder
34% lager opleidingsniveau
46% middelbaar opleidingsniveau
57% hoger opleidingsniveau
40% inkomen kwintiel 1
38% inkomen kwintiel 2
45% inkomen kwintiel 3
48% inkomen kwintiel 4
55% inkomen kwintiel 5
51% geen lichamelijke beperking en chronische
aandoening
27% alleen een lichamelijke beperking

Themahoofdstuk Inclusief sporten en bewegen | Mulier Instituut

5

Vervolg tabel 3.1 Ambitie, doelen en indicatoren inclusief sporten en bewegen
Indicator

Stand van zaken
47% alleen een chronische aandoening
17% een lichamelijke beperking en een chronische
aandoening
48% Nederlandse nationaliteit
45% westerse migratieachtergrond
41% niet-westerse migratieachtergrond
48% heteroseksueel
53% lesbisch/homoseksueel/biseksueel

Diversiteit in clublidmaatschap

31% man
26% vrouw
80% 6-11 jaar
56% 12-19 jaar
27% 20-34 jaar
22% 35-54 jaar
18% 55-64 jaar
17% 65-79 jaar
7%

80 jaar en ouder

12% lager opleidingsniveau
20% middelbaar opleidingsniveau
27% hoger opleidingsniveau
18% inkomen kwintiel 1
24% inkomen kwintiel 2
33% inkomen kwintiel 3
31% inkomen kwintiel 4
35% inkomen kwintiel 5
32%

geen lichamelijke beperking en chronische aandoening

17%

alleen een lichamelijke beperking

18%

alleen een chronische aandoening

13%

een lichamelijke beperking en een chronische
aandoening

Op gemak voelen bij sportaanbieder

30%

Nederlandse nationaliteit

25%

westerse migratieachtergrond

23%

niet-westerse migratieachtergrond

24%

heteroseksueel

19%

lesbisch/homoseksueel/biseksueel

8,6

sporters van 4 jaar en ouder geven de sportaanbieder
waarbij zij sporten een ruime voldoende (8,6) op de
vraag of zij zich op hun gemak voelden

Trendgegevens, uitsplitsingen naar achtergrondkenmerken en bronvermeldingen zijn te raadplegen via:
https://www.sportenbewegenincijfers.nl/beleid/sportakkoord/inclusief-sporten
Bron: VWS, VSG, VNG & NOC*NSF (2018). Nationaal sportakkoord 2018-2022. Sport verenigt Nederland. Den
Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Uitwerkingsplan alliantie ‘Sporten en bewegen
voor iedereen’, 2018.
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3.2.2 Reflectie op doelen en indicatoren
Aanvullend op de ambitie van het thema inclusief sporten en bewegen zijn drie doelen geformuleerd. De
voortgang op deze doelen wordt gevolgd middels indicatoren. Voor dit thema geldt dat de indicatoren niet
zozeer te relateren zijn aan de doelen, maar op een hoger niveau inzicht verschaffen in het realiseren van
de ambitie. De indicatoren sportdeelname, voldoen aan de beweegrichtlijnen en clublidmaatschap zeggen
uiteindelijk meer over het al dan niet realiseren van de overkoepelende ambitie dan over het realiseren
van de doelen. De ambitie is te koppelen aan de sport- en beweegdeelname van Nederlanders, met name
wanneer wordt uitgesplitst naar specifieke groepen Nederlanders. Want een uitsplitsing naar groepen
dient gemaakt te worden om uitspraken te kunnen doen over inclusiviteit in de sport. Ook kunnen de
motieven van mensen om te sporten en bewegen, bijvoorbeeld of mensen dat voor hun plezier doen, iets
zeggen over het al dan niet bereiken van de overkoepelende ambitie (hierover is geen indicator
geformuleerd). Uiteindelijk zullen alle inspanningen binnen dit thema moeten uitmonden in meer sporten
en bewegen, wat een relevante en bestaande indicator is die aansluit bij de ambitie.
Het eerste doel binnen het thema gaat over de bewustwording van inclusiviteit onder sporters en allerlei
belanghebbenden in de sport- en beweegsector. Of inclusief sporten en bewegen door iedereen als
vanzelfsprekend ervaren wordt, is voor een deel af te meten aan de diversiteit van bonds- en
verenigingsbesturen. Wanneer er in sterke mate sprake is van diversiteit binnen sportbesturen, dan kan
dat een indicatie zijn voor (toegenomen) bewustwording en vanzelfsprekendheid. Andersom geldt dat
wanneer er geen sprake is van diversiteit binnen sportbesturen, er ook geen sprake is van
vanzelfsprekendheid van inclusiviteit. Bij dit doel gaat het echter veel meer om zaken als in hoeverre
sporters zich welkom voelen, of sport- en beweegaanbieders openstaan voor iedereen en of zij inclusief
beleid voeren. Dit zijn geen indicatoren die op dit niveau benoemd zijn, maar indicatoren waarmee de
voortgang op de maatregelen gevolgd worden.
Doel 2 heeft betrekking op de versterking van lokale en regionale samenwerking. Dit is niet inzichtelijk te
maken middels een van de opgestelde indicatoren. Daarvoor moet gekeken worden in hoeverre op lokaal
en regionaal niveau wordt samengewerkt en tussen wie die samenwerkingsverbanden zijn ontstaan, maar
ook in hoeverre inclusief sporten en bewegen in de lokale en of regionale sportakkoorden is geland. Uit
een tussentijdse analyse bleek dat het thema in nagenoeg alle sportakkoorden wordt uitgewerkt. 3 Het is
mogelijk en raadzaam om hier alsnog een indicator voor op te stellen. In 2020 staat een nieuwe
inhoudsanalyse van de sportakkoorden gepland, waarmee meer inzicht verkregen kan worden in hoeverre
het thema in de lokale sportakkoorden is geborgd.
Het derde doel richt zich op het verbeteren van de sociale, praktische en financiële toegankelijkheid van
sport en bewegen. De benoemde indicatoren ‘op gemak voelen bij de sportaanbieder’ en diversiteit in
clublidmaatschap geven enig beeld in hoeverre deze randvoorwaarden beter zijn ingevuld. Wanneer
sporters zich op hun gemak voelen bij de sportaanbieders, dan is dit een indicatie dat de sport sociaal
toegankelijk is. Daarbij moet wel gekeken worden naar diverse groepen en een ontwikkeling over de tijd.
Ook de mate waarin diverse groepen lid zijn van een sportvereniging kan een weergave zijn van de
toegankelijkheid van sport en bewegen. Bij dit doel is het echter ook wenselijk om te kijken naar de
inspanningen die zijn geleverd op het verbeteren van de toegankelijkheid en of de doelgroep zelf ook
daadwerkelijk verbeteringen merkt.

3

Reitsma, M., Pulles, I., Poel, H. van der & Hoogendam, A. (2020). Tussenstand lokale sportakkoorden:
inhoudsanalyse en procesevaluatie. Utrecht: Mulier Instituut.
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3.3 Aanpak
3.3.1 Beschrijving aanpak
Uitvoeringspartners VSG, NOC*NSF en VWS leveren langs de drie implementatielijnen (lokale-, sport- en
nationale lijn) een bijdrage aan de aanpak en uitvoering van dit thema. Aanvullend daarop is de landelijke
alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ opgericht. De alliantie heeft de ambitie en doelen voor dit
thema verder uitgewerkt en zal bijdragen aan de uitvoering ervan.
Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’
De landelijke Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ werkt aan de ambitie om sport en bewegen
voor iedereen toegankelijk te maken, met aandacht voor specifieke doelgroepen. De alliantiepartners zijn
de strategische partners (VWS, VSG en NOC*NSF) en daarnaast MEE NL, Bas van de Goor Foundation,
Stichting Life Goals, John Blankenstein Foundation, Sportkracht12, Fonds Gehandicaptensport, Jeugdfonds
Sport & Cultuur en het Ouderenfonds. De alliantie richt zich specifiek op mensen die een achterstand
hebben tot het sporten en bewegen of die zich minder welkom voelen bij de sport- en beweegaanbieders.
Het doel van de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ is het werkveld bewust te maken van de
mogelijkheden en belemmeringen die er vanwege iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid,
etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie zijn om te gaan sporten en bewegen.
De alliantie werkt gezamenlijk aan:
1. Bewustwording van het werkveld en de (potentiële) sporters vergroten.
De alliantie draagt bij aan de verspreiding van de boodschap van inclusief sporten en bewegen en
alliantiepartners voeren campagnes gericht op de doelgroep waarvoor zij werkzaam zijn.
2. De lokale en of regionale samenwerking en borging te versterken of te bereiken.
De alliantiepartners agenderen thema’s van inclusief sporten en bewegen binnen hun eigen
netwerk en nieuwe netwerken. De alliantie organiseert jaarlijks een landelijk congres en lokale
en/of regionale bijeenkomsten worden georganiseerd.
3. Wegnemen belemmeringen, opzetten versterken en uitbreiden van passend sport- en
beweegaanbod.
De alliantie zet in op het bevorderen van sport- en beweegparticipatie door sport- en
beweegaanbieders te versterken en het delen van kennis. Ze ondersteunen het werkveld met
kennis die praktisch toepasbaar is.
Bij het realiseren van deze doelen wordt gebruik gemaakt van bestaande samenwerkingen. De alliantie
komt gemiddeld drie keer per jaar bijeen. Tot nu toe hebben in januari, september en december 2019
bijeenkomsten plaatsgevonden. Voor een overzicht van de inspanningen per alliantiepartner zie bijlage
B5.1.
3.3.2 Proces aanpak
In het monitoringsplan van het sportakkoord zijn geen procesindicatoren benoemd om de uitrol van de
aanpak van inclusief sporten en bewegen te volgen. Niettemin kunnen we een aantal relevante zaken over
de stand van zaken met betrekking tot de aanpak vermelden, namelijk de projectsubsidies en challenges
die VWS via de nationale lijn voor het thema uitzet, de diensten die NOC*NSF via de sportlijn aanbiedt om
inclusiviteit in de sport te bevorderen, de aandacht van het thema in de lokale sportakkoorden (lokale
lijn) en een tussentijdse evaluatie van de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’.
Projectsubsidies en innovatiechallenges inclusief sporten en bewegen
Binnen het thema inclusief sporten en bewegen worden door VWS projectsubsidies verleend die zich
richten op inclusief sporten en bewegen (zie tabel 3.2). In bijlage B5.1 worden de projectsubsidies en de
actuele stand van zaken nader beschreven.
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Tabel 3.2 Projectsubsidies inclusief sporten en bewegen in 2020 (peildatum 31 maart 2020)
Projectsubsidie

Looptijd activiteiten

Special Olympics Healthy Athletes

1-1-2019 t/m 31-12-2021***

Special Olympics Play Unified

1-9-2019 t/m 31-12-2023

Stichting Gouden dagen (Vitality games)

11-9-2019 t/m 01-11-2020***

Voetbal voor iedereen (KNVB)*

1-10-2019 t/m 31-03-2022

Sporthulpmiddelen

1-10-2018 t/m 31-12-2021*** (vervolg op bestaand
traject)

Vervoersvoorziening

1-1-2020 t/m 31-12-2020

Ongehoord Sportief

1-1-2020 t/m 31-12-2021

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud

-

sportaccommodaties**
Alliantie Sporten en bewegen voor iedereen
Voorzitter

1-7-2019 t/m 31-12-2021

Bas van de Goor Foundation

1-1-2020 t/m 31-12-2021

Fonds Gehandicaptensport

1-6-2019 t/m 31-12-2021

Jeugdfonds Sport & Cultuur

1-9-2018 t/m 31-8-2022

John Blankenstein Foundation

1-1-2019 t/m 31-12-2021

MEE NL

1-6-2019 t/m 31-12-2021

NOC*NSF

1-5-2019 t/m 31-12-2021

Ouderenfonds

1-5-2019 t/m 31-12-2021

Sportkracht12

1-6-2019 t/m 31-12-2021

Stichting Life Goals

1-7-2019 t/m 31-12-2021

VSG

1-1-2019 t/m 31-12-2022

* Dit project valt zowel binnen het thema inclusief sporten en bewegen als onder de Alliantie Gelijkspelen (zie
hoofdstuk 6 positieve sportcultuur).
** Deze projectsubsidie valt zowel binnen het thema inclusief sporten en bewegen als onder duurzame
sportinfrastructuur. De subsidieregeling wordt in hoofdstuk 4 nader toegelicht.
*** Deze projectsubsidies zijn inmiddels verlengd tot de genoemde datum.

Via de nationale lijn zijn twee innovatiechallenges uitgezet voor het thema inclusief sporten en bewegen:
de bewustwordingscampagne inclusief sporten en bewegen en samen spelen met een beperking. Zie
bijlage B4.2 voor een beschrijving van deze challenges.
Diensten NOC*NSF voor het thema inclusief sporten en bewegen
In de periode 1 september 2019 (start sportlijn) t/m 31 maart 2020 zijn vijftien diensten aangevraagd
waarin ondersteuning van sportverenigingen op het thema inclusief sporten en bewegen plaatsvindt. De
meeste aangevraagde producten voor dit thema richten zich op beginnende trainers en zijn allemaal van
het type informeren en inspireren. De diensten zijn gericht op specifieke doelgroepen, wat aansluit op de
ambitie van het thema inclusief sporten en bewegen. Zie voor meer informatie een beschrijving van de
diensten in paragraaf 2.2 en registratiedata van de diensten in bijlage 3.2.
Lokale sportakkoorden en het thema inclusief sporten en bewegen
Het thema inclusief sporten en bewegen is in 35 van de eerste 39 lokale sportakkoorden benoemd en
uitgewerkt. Dit blijkt uit de analyse van deze eerste groep akkoorden, die in november 2019 zijn
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opgeleverd4. Uit analyse van de tot nu toe opgeleverde lokale sportakkoorden blijkt dat meerdere
doelgroepen aandacht krijgen bij het uitwerken van het thema inclusief sporten en bewegen. De
zoektermen jongeren/jeugd, ouderen/senioren en beperking/handicap staan in de top vijf van meest
gebruikte termen. Er is daarnaast vooral veel aandacht voor termen als belemmering, kwetsbaar of
meedoen en voor inkomen, armoede en/of lage sociaal economische status als belemmeringen op
wijkniveau. Dat sluit aan bij de landelijke ambitie om sport en bewegen voor iedereen toegankelijk te
maken, ook voor degenen die nu nog belemmeringen ervaren. Overeenkomstig de accenten binnen het
landelijk thema inclusief sporten en bewegen, gaat de aandacht binnen de lokale akkoorden vooral uit
naar het vergroten van de sportdeelname onder specifieke doelgroepen (ouderen, mensen met een
lichamelijke beperking of aandoening en mensen in armoede) en minder naar belemmerende sportcultuur
(o.a. racisme, homonegativiteit) en diversiteit in kaderfuncties.
Ten opzichte van de tussenrapportage in november 2019 zijn 62 nieuwe lokale sportakkoorden opgeleverd.
Hiervan is de inhoudsanalyse nog niet gereed, deze resultaten worden later in 2020 verwacht.
Evaluatie alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’
VWS heeft met alle alliantiepartners evaluatiegesprekken gevoerd waarbij werd teruggeblikt op het
afgelopen jaar en vooruitgeblikt op het jaar 2020. Volgens de partners moet de nadruk van de alliantie
liggen op het positief beïnvloeden van beleid en het gebruikmaken van elkaars netwerk, kennis en
middelen. In het begin was het voor diverse partijen binnen de alliantie nog zoeken naar de te varen koers
en de wijze waarop partners elkaar kunnen versterken. Dit is inmiddels helder en er vloeien concrete
actiepunten en doelstellingen uit de alliantie. Uitkomst van de evaluatie is dat de alliantie goed
functioneert. Voorbeelden hiervan zijn:
• De voorzitter heeft een ondersteunende rol gehad in de ontwikkeling van de brochure ‘Met
sport en bewegen naar en energiek en gezond Nederland’ die door NOC*NSF als input voor de
verkiezingsprogramma’s naar de programmacommissies en woordvoerders sport verstuurd is.
Ook hebben meerdere partners mee gedacht.
• Groepen die bij meerdere organisaties tot de doelgroep behoren worden door de partners
gezamenlijk bediend en de partners verwijzen naar elkaar, of maken ruimte voor andere
partijen.
• Bas van de Goor Foundation die via regionale partijen (bijv. via MEENL het Ouderenfonds of
Stichting Life Goals) de Diabetes Challenge bij verschillende doelgroepen kan gaan uitrollen.
• Het Volwassenfonds is opgericht door Sportkracht 12 en wordt ondersteund door de hele
alliantie.
Uit de evaluatie blijkt dat het essentieel is dat in 2020 de nadruk gelegd wordt op verbinding, zowel
tussen de partners, als tussen de activiteiten van de alliantiepartners en de lokale en regionale
activiteiten om de alliantie tot een succes te maken. Daarnaast is het belangrijk dat knopen snel kunnen
worden doorgehakt. De alliantie zou een katalysator moeten zijn van initiatieven. In het eerste jaar was
het erg zoeken naar onderlinge posities en het concreet maken van acties. De uitkomsten van deze
evaluatie zijn een goed voorbeeld van lerend evalueren.
In 2020 zal door de alliantie gewerkt worden aan de zichtbaarheid en de vindbaarheid van regelingen en
ondersteuning. In 2020 kan de samenwerking nog nadrukkelijker worden gezocht en kan de alliantie
breder worden uitgedragen door bijvoorbeeld het aangaan van samenwerkingen en uitdagingen. Een

4

Reitsma, M., Pulles, I., Poel, H. van der & Hoogendam, A. (2020). Tussenstand lokale sportakkoorden:
inhoudsanalyse en procesevaluatie. Utrecht: Mulier Instituut.
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voorbeeld daarvan is dat MEE NL een doelgroep bereikt die bij meerdere partners in aanmerking kan
komen voor de lopende programma’s (Ouderenfonds, Bas van de Goor Foundation, Stichting Life Goals).
3.3.3. Samenvatting
Het thema inclusief sporten en bewegen heeft een overkoepelende ambitie die door middel van drie
doelen verder is uitgewerkt. De aanpak van het thema is uitgewerkt door een alliantie, zij dragen mede
zorg voor de uitvoering ervan. De alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ werkt gezamenlijk aan
bewustwording rond inclusief sporten en bewegen, het versterken en borgen van lokale en regionale
samenwerking en het wegnemen van belemmeringen en opzetten en versterken van passend aanbod. De
organisatie rondom dit thema staat en de betrokken partijen zijn bezig met de uitvoering van het thema
inclusief sporten en bewegen (zie paragraaf 3.4). Zo wordt via een aantal projectsubsidies van VWS aan de
doelen van thema inclusief sporten en bewegen gewerkt en is het thema opgenomen in nagenoeg alle
lokale sportakkoorden.

3.4 Maatregelen
3.4.1 Samenhang doelen, maatregelen en procesindicatoren
Om de drie doelen van het thema inclusief sporten en bewegen te realiseren zijn voor elk doel een aantal
maatregelen uitgewerkt. De voortgang op deze maatregelen worden gevolgd middels een aantal
procesindicatoren. In tabel 3.3. staat per doel een overzicht van deze maatregelen en procesindicatoren5.
Tabel 3.3 Doelen, maatregelen en procesindicatoren inclusief sporten en bewegen
Maatregelen

Procesindicatoren

Doel 1: Inclusief sporten en bewegen wordt door iedereen als vanzelfsprekend ervaren
1.1 De uitvoering van een campagne om

1.1.1 Bewustwordingscampagne inclusief sporten en

bewustwording over ‘inclusief sporten en

bewegen

bewegen’ bij (potentiële) sporters en het werkveld
te genereren
1.2 Het agenderen van de thema’s inclusief

1.2.1 Activiteiten bij sportaanbieders voor mensen die

sporten, sociale toegankelijkheid en diversiteit in

belemmeringen ervaren om te (gaan) sporten en

het werkveld

bewegen
1.2.2 Aandacht in beleid bij sportverenigingen voor
mensen die belemmeringen ervaren
1.2.3 Gemeentelijk beleid voor toegang tot sport voor
kwetsbare groepen
1.2.4 Diversiteitsbeleid op kaderfuncties bij
sportbonden
1.2.5 Diversiteitsbeleid op kaderfuncties bij
sportverenigingen

5

De stand van zaken op een aantal van deze indicatoren is ook te raadplegen op:
https://www.sportenbewegenincijfers.nl/beleid/sportakkoord/inclusief-sporten
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Vervolg tabel 3.3 Doelen, maatregelen en procesindicatoren inclusief sporten en bewegen
Maatregelen

Procesindicatoren

1.3 Het stimuleren en faciliteren van

1.3.1 Monitoren online platforms (gebruik en

kennisuitwisseling over ‘inclusief sporten en

tevredenheid)

bewegen’ in samenwerking met en voor het

1.3.2 Monitoren bijeenkomsten (registratie en

werkveld

tevredenheid deelnemers)

Doel 2: Regio’s in Nederland zijn versterkt op het gebied van inclusief sporten en bewegen door
intensieve samenwerking in regionale of lokale allianties
2.1 Opzetten, versterken en uitbreiden van lokale

2.1.1 Aanvragen en gebruikers stimuleringsbudget

en/of regionale samenwerkingen
2.2 Opzetten, versterken en uitbreiden van

2.2.1 Aanvragen en gebruikers microbudget

passend sport- en beweegaanbod
2.3 Het verleiden en begeleiden van potentiële

2.3.1 Inzet buurtsportcoaches voor inclusief sporten en

sporters naar het sport- en beweegaanbod

bewegen
2.3.2 Inzet buurtsportcoaches voor specifieke
doelgroepen
2.3.3 Gemeenten met buurtsportcoaches die zich
inzetten voor deze groepen
2.3.4 Inzet buurtsportcoaches voor begeleiding vanuit
de GLI
2.3.5 Aantal modules in MBO en HBO sportopleidingen
gericht op inclusief sporten en bewegen

Doel 3: De sociale, praktische en financiële toegankelijkheid van het sport en beweegaanbod is
vergroot
3.1 Het verlagen van financiële drempels voor

3.1.1 Aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur

(potentiële) sporters

(deelnemende gemeenten, gebruikersgroepen,
aanvrager, uitputting budgetten) en oprekken
leeftijdsgrens

3.2 Het verbeteren van de praktische

3.2.1 Gebruik en tevredenheid subsidieregeling

toegankelijkheid voor (potentiële) sporters

Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
3.2.2 Gebruik en tevredenheid Toolbox
Sporthulpmiddelen
3.2.3 Gebruik en tevredenheid vervoersregeling

3.3 Het vergroten van de vindbaarheid van
landelijke en lokale regelingen
Bron: Uitwerkingsplan alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’, 2018.

3.4.2 Procesindicatoren maatregelen
In deze paragraaf wordt de stand van zaken voor de verschillende maatregelen aan de hand van de
procesindicatoren geschetst.
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Doel 1: Inclusief sporten en bewegen wordt door iedereen als vanzelfsprekend ervaren
1.1 Bewustwordingscampagne inclusief sporten en bewegen
Het creëren van bewustwording bij het werkveld is geen eenvoudig doel en leent zich daardoor uitstekend
voor een meer innovatieve aanpak. Om die reden is er een innovatiechallenge uitgezet met als vraag:
‘Bedenk een creatieve en spraakmakende bewustwordingscampagne: hoe zorgen we ervoor dat iedereen
zich welkom voelt in de sport?’. De campagne moet zich richten op de aanbieders van sport- en
beweegactiviteiten (verenigingen, sportscholen, ongeorganiseerde sport, openbare ruimte, etc.), en de
mensen binnen die organisaties (medewerkers, trainers, vrijwilligers, coaches, bestuurders, etc.) of
sportondersteuners, zoals buurtsportcoaches. De campagne moet zorgen voor bewustwording en zo
bijdrage aan een inclusievere sportwereld.
Van de 41 inzendingen zijn acht partijen uitgenodigd om hun idee aan de jury te presenteren. De alliantie
‘Sporten en bewegen voor iedereen’ heeft de drie beste ideeën geselecteerd. De partijen Zouka Media,
Social Brothers en Willem van Rooij kregen ieder € 5.000,- ontwikkelbudget om hun idee door te
ontwikkelen tot een volledig uitvoerbaar campagneplan. Uiteindelijk is het campagneplan van Zouka
Media als beste beoordeeld door de alliantiepartners en krijgen zij € 75.000,- om een campagne voor
inclusief sporten en bewegen te ontwikkelen. Deze campagne heeft als werktitel ‘Iedereen welkom in de
sport’ en zal tot een beeldcampagne met foto’s (posters) en filmpjes uitgewerkt worden. Doelstelling van
de campagne is het op gang brengen van gesprekken over de waarde van een inclusieve en gastvrije
sportomgeving. De bewustwordingscampagne wordt momenteel uitgewerkt en zal in 2020 worden
gelanceerd met een looptijd tot en met 2021. Na afloop zal de campagne worden geëvalueerd (indicator
1.1.1).
1.2 Agenderen thema’s inclusief sporten, sociale toegankelijkheid en diversiteit
Met betrekking tot het agenderen van de thema’s zijn een aantal streefwaarden voor 2021 geformuleerd
(zie tabel 3.4). Per ambitie zal op basis van meest recente data worden toegelicht wat de stand van
zaken6 voor de betreffende ambitie is.
Tabel 3.4 Agenderen inclusief sporten, sociale toegankelijkheid en diversiteit, streefwaarden
2021 en stand van zaken
Streven 2021

Stand van zaken

Minimaal 25% van de sportverenigingen voert activiteiten uit voor

19% voert activiteiten uit, voor 6% is

mensen die belemmeringen ervaren om te (gaan) sporten en

dat op korte termijn een

bewegen

aandachtspunt (2018)

Minimaal 50% van de sportverenigingen heeft aandacht voor

wordt in 2020 uitgevraagd

mensen die belemmeringen ervaren om te (gaan) sporten en
bewegen in het beleid
Minimaal 70% van de sportbonden heeft diversiteitsbeleid op

65% van sportbonden voert

kaderfuncties

diversiteitsbeleid (2018)

Verbreden van diversiteitsbeleid binnen bonden tot alle

-

kaderfuncties (niet alleen bestuur)

6

Minimaal 40% van de sportverenigingen heeft diversiteitsbeleid op

19% van sportverenigingen voert

kaderfuncties

diversiteitsbeleid (2018)

De actuele stand van zaken voor een aantal indicatoren wordt ontsloten via:
https://www.sportenbewegenincijfers.nl/beleid/sportakkoord/inclusief-sporten.
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Activiteiten voor mensen die belemmeringen ervaren
In 2018 voerde één op de vijf verenigingen activiteiten uit voor kwetsbare doelgroepen zoals mensen met
een beperking of aandoening, lage inkomensgroepen en mensen met een migratieachtergrond (indicator
1.2.1; figuur 3.1). Dit is een toename ten opzichte van 2016. Het lijkt er op dat verenigingen deze ambitie
gedeeltelijk hebben gerealiseerd. In 2018 wil 6 procent van de verenigingen op de korte termijn
activiteiten aan deze doelgroepen aanbieden, dat zou betekenen dat de ambitie van 25 procent in 2021
haalbaar is.
Figuur 3.1 Het uitvoeren van activiteiten voor kwetsbare doelgroepen door verenigingen in
2016 (n=501) en 2018 (n=442; in procenten)
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Bron: Mulier Instituut, Verenigingspanel, voorjaar 2016 en najaar 2018.

In 2019 biedt 66 procent van de ondernemende sportaanbieders sport- en beweegactiviteiten of
openingstijden voor speciale doelgroepen aan (figuur 3.2). Doelgroepen waar zij zich hiermee het meest
op richten zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (44%) en ouderen (42%), gevolgd door mensen met
een beperking of chronische aandoening (39%). Er lijkt vooral aandacht voor specifieke leeftijdsgroepen.
Minder aandacht lijkt uit te gaan naar mensen met een migratieachtergrond (14%) en lage inkomens (9%).

14
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Figuur 3.2 Ondernemende sportaanbieders met sport- en beweegactiviteiten of
openingstijden voor speciale doelgroepen in 2019, naar type aanbieder (in procenten, n=468)
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Bron: Mulier Instituut, Peiling ondernemende sportaanbieders, 2019.

Aandacht in beleid voor mensen die belemmeringen ervaren om te sporten en bewegen
Deze indicator (indicator 1.2.2) wordt in 2020 voor het eerst bij verenigingen uitgevraagd. De resultaten
worden in het najaar van 2020 verwacht en zullen in een volgende rapportage worden opgenomen.
Voor de mate waarin gemeentelijk sportbeleid zich op specifieke doelgroepen richt, is geen streefwaarde
benoemd (indicator 1.2.3). Wel is het een indicator om te volgen in welke mate de thema’s inclusief
sporten, sociale toegankelijkheid en diversiteit worden geagendeerd. Ongeveer acht op de tien
gemeenten (87%) voeren sportbeleid voor specifieke groepen. De drie doelgroepen waar gemeentelijk
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beleid zich het meest op richt zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (80%), ouderen van 50 jaar en
ouder (73%) en personen met een beperking (72%; figuur 3.3).
Figuur 3.3 Gemeentelijk sport- en beweegbeleid gericht op specifieke doelgroepen in 2019
(in procenten, meerdere antwoorden mogelijk, n=141)
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Bron: Mulier Instituut/VSG, VSG-panel, december 2019.

Diversiteitsbeleid op kaderfuncties
In 2018 gaf 65 procent van 72 bevraagde sportbonden aan specifiek beleid te voeren om diversiteit en
inclusie te bevorderen binnen het bondskader (Bondenmonitor 2018, NOC*NSF), een toename vergeleken
met 2017 (51%; indicator 1.2.4). Daarbij gaat het vooral om bestuurders (41%) en in mindere mate (ook)
om andere kaderfuncties zoals onder meer trainers/coaches (17%) en arbitrage (16%). Van de bevraagde
sportverenigingen (totaal 485 verenigingen) gaf in 2018 19 procent aan rekening te houden met diversiteit
bij de werving en keuze van bestuurders en/of trainers/coaches (indicator 1.2.5; Verenigingsmonitor
2018, Mulier Instituut). Dit diversiteitsbeleid is overwegend gericht op zowel bestuur als trainers/coaches
en bij een kwart alleen op het bestuur.
Sportbonden en sportverenigingen met diversiteitsbeleid richten zich met name op geslacht en leeftijd
(figuur 3.4). Van de bonden met een diversiteitsbeleid voor kaderfuncties richt de meerderheid zich op
geslacht (85%) en leeftijd (62%) en in minder mate (ook) op etniciteit (26%; n=12), beperking (21%; n=10),
opleidingsniveau (15%) en seksuele voorkeur (13%). Van de verenigingen met een diversiteitsbeleid richt
zo'n 75 procent zijn kaderfunctiebeleid op diversiteit in geslacht en leeftijd. Enkele verenigingen richten
zich (tevens) op meer diversiteit naar etniciteit (16%), beperkingen (6%) en/of seksuele voorkeur (3%).
16
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Figuur 3.4 Diversiteitsbeleid sportbonden (n=47) en sportverenigingen (n=118) voor
kaderfuncties gericht op verschillende groepen in 2018 (basis= sportbonden en
sportverenigingen met diversiteitsbeleid, in procenten)
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Bron: Mulier Instituut, Verenigingsmonitor, 2018; NOC*NSF, Bondenmonitor, 2018.

De stand van zaken over het diversiteitsbeleid van sportbonden en sportverenigingen wordt online
bijgehouden op sportenbewegenincijfers.nl. Zodra er nieuwe cijfers beschikbaar zijn, worden deze hier
ontsloten.
1.3 Kennisuitwisseling over inclusief sporten en bewegen
Om ervoor te zorgen dat inclusief sporten en bewegen als vanzelfsprekend wordt ervaren bij (potentiële)
sporters, sport- en beweegaanbieders, overheden en andere betrokken organisaties, wordt
kennisuitwisseling over inclusief sporten en bewegen in samenwerking met en voor het werkveld
gestimuleerd en gefaciliteerd. Er worden feiten en cijfers (sturingsinformatie), producten en diensten
(ontwikkelen en versterken), marketinginformatie (kennis over hoe mensen te bereiken en te benaderen),
interventies en goede voorbeelden beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt kennis beschikbaar gesteld via
diverse kanalen die aansluiten bij de doelgroep: bijeenkomsten, sociale media, bestaande
(kennis)platformen (waaronder allesoversport.nl als content database), en andere lokale en landelijke
platformen. Ook draagt het jaarlijks organiseren van een landelijk congres inclusief sporten en lokale
en/of regionale bijeenkomsten bij aan de kennisuitwisseling omtrent dit thema.
Kennisuitwisseling over inclusief sporten en bewegen wordt gemonitord aan de hand van de inspanningen
van de alliantiepartners (Sporten en bewegen voor iedereen) en het gebruik van online platforms (o.a.
allesoversport.nl, platform sportakkoord en websites van de allianties) en de evaluatie van
bijeenkomsten. Van een aantal alliantiepartners hebben we bezoekcijfers van hun website ontvangen. Van
nagenoeg alle alliantiepartners is informatie beschikbaar over hun bijdragen aan de organisatie van
landelijke dan wel lokale bijeenkomsten en overige de diensten, interventies etc. (zie bijlage B5.1). Veel
van de afgesproken inspanningen zijn geleverd of worden opgestart. Om uitspraken te doen over het
gebruik van online platforms (indicator 1.3.1) en de evaluatie van bijeenkomsten (indicator 1.3.2) is het
nog te vroeg. Deze worden de komende periode verder ontwikkeld en van informatie voorzien.
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Doel 2: Regio’s in Nederland zijn versterkt op het gebied van inclusief sporten en bewegen
door intensieve samenwerking in regionale of lokale allianties
2.1 Opzetten, versterken en uitbreiden van lokale en/of regionale samenwerkingen
Om ervoor te zorgen dat inclusief sporten en bewegen in de regionale en/of lokale akkoorden wordt
geborgd worden inspanningen gepleegd voor het opzetten, versterken of uitbreiden van lokale en/of
regionale samenwerkingsverbanden. Als vervolg op Grenzeloos Actief7 worden regionale
samenwerkingsverbanden ondersteund. Hiertoe worden stimuleringsbudgetten uitgekeerd (indicator
2.1.1). Op dit moment ondersteunen NOC*NSF en Sportkracht12 in totaal 25 regionale
samenwerkingsverbanden. Er was met 34 aanvragen sprake van een overvraging. Iedere provincie heeft
minimaal één aanvraag toegekend gekregen. De procesbegeleiding gaat ingevuld worden door
professionals van Sportkracht12 en SPN en richt zich op: communicatiestrategie, ‘bestaansrecht’
samenwerkingsverband, missie/visie bepalen, nieuwe samenwerkingspartners aantrekken en
betrokkenheid gemeentes vergroten.
Op basis van de ervaringen van de regionale samenwerkingsverbanden aangepast sporten vinden nu
gesprekken plaats met de gemeente Alphen aan de Rijn, Deventer en Heemskerk (Zeist volgt nog) om hen
procesbegeleiding te bieden om ook een samenwerkingsverband te versterken of te ontwikkelen rondom
ouderen.
Daarnaast zijn ook inspanningen gepleegd op het aanhaken van organisaties buiten de alliantie ‘Sporten en
bewegen voor iedereen’. Voorbeelden hiervan zijn ReumaNL, NL Training, het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) en Humankind.City (zie bijlage B5.1).
2.2 Opzetten, versterken en uitbreiden van passend sport- en beweegaanbod
Het opzetten, versterken en uitbreiden van passend sport- en beweegaanbod draagt bij aan het
strategische doel om inclusief sporten en bewegen in de lokale en regionale sportakkoorden te borgen.
Sportaanbieders worden hierin ondersteund door goede voorbeelden en werkzame elementen te delen.
Daarnaast worden sport- en beweegaanbieders gestimuleerd tot het werven van een diverse samenstelling
van besturen, trainers/coaches en overige vrijwilligers. De wervings- en opleidingskosten kunnen vanuit
een microbudget worden ingezet door de sport- en beweegaanbieder.
Microbudgetten sportaanbieders
De inspanningen op deze maatregel worden gemonitord aan de hand van het aantal microbudgetten dat
wordt aangevraagd (indicator 2.2.1). Sport- en beweegaanbieders kunnen namelijk budgetten aanvragen
die zij in afstemming met de gemeente, regio of sportbond in kunnen zetten om passend aanbod op te
zetten of versterken. Dit budget is beschikbaar voor kwetsbare doelgroepen en breder dan alleen
aangepast sporten in het verleden. 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. Sport- en beweegaanbieders kunnen maximaal €850,- aanvragen. Het
budget kan bijvoorbeeld ingezet worden om materialen aan te schaffen die inclusief sporten en bewegen
mogelijk maken. Sinds oktober 2019 zijn 114 aanvragen voor een stimuleringsbudget ingediend. Daarvan
zijn 54 aanvragen in het vierde kwartaal van 2019 toegekend. Daarbij is een spreiding zichtbaar naar de
verschillende doelgroepen waarvoor het budget is aan te vragen. Ruim een derde van de aanvragen is
gericht op mensen met een beperking. Ook een derde van de aanvragen is gericht op ouderen. Daarnaast
zijn de aanvragen gericht op mensen met een laag inkomen een meer abstracte doelgroep van ‘kwetsbare
mensen’. In afstemming met VWS is besloten om per 1 mei 2020 geen aanvragen meer te beoordelen

7

Sportbeleid gericht op mensen met een beperking. Looptijd 2015-2018.
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gericht op mensen met een beperking en ouderen. Reden daarvoor is om aanbieders die zich (willen gaan)
inzetten voor dak- en thuislozen, LHBTI+ en mensen met een laag inkomen, meer ruimte te geven om
gebruik te maken van dit budget.
Ook binnen andere thema’s worden inspanningen op deze maatregel geleverd. Zo wordt binnen vitale
sport- en beweegaanbieders ingezet op het versterken van aanbieders en wordt binnen positieve
sportcultuur het belang een positieve sportcultuur bij sport- en beweegaanbieders geagendeerd en
worden zij ondersteund en gefaciliteerd in het werken aan een positief pedagogisch klimaat.
2.3 Verleiden en begeleiden naar passend sport- en beweegaanbod
Om potentiële sporters naar passend sport- en beweegaanbod te begeleiden worden buurtsportcoaches
ingezet. Dit kunnen coördinerende, uitvoerende of gespecialiseerde buurtsportcoaches zijn, die
verbindingen leggen binnen het werkveld. De buurtsportcoaches worden ingezet op het bij elkaar brengen
van vraag en aanbod en het stimuleren van diversiteit. Waar nodig helpen zij bij het opzetten van sporten beweegaanbod dat bijdraagt aan inclusief sporten en bewegen. Ook ondersteunen zij mensen die
belemmeringen ervaren om te sporten, om te besturen of belemmeringen ervaren om als vrijwilliger aan
de slag te gaan. Daarnaast worden professionals betrokken en ingezet die in direct contact staan met
potentiële sporters om hen te verleiden en begeleiden naar het sport- en beweegaanbod. Hierbij is
aandacht voor bestaande initiatieven als beweegmaatjes, inzet van vrijwilligers en rolmodellen.
Het streven is om de inzet van buurtsportcoaches voor sportstimulering van mensen die belemmeringen
ervaren om te sporten en bewegen te vergroten.
Inzet van buurtsportcoaches voor inclusief sporten en bewegen
Uit een peiling onder buurtsportcoaches (n=100) blijkt dat 95 procent van de buurtsportcoaches naar eigen
zeggen met hun werkzaamheden bijdraagt aan de ambities van het thema inclusief sporten en bewegen
(indicator 2.3.1). Daarmee leveren ze met hun werkzaamheden de grootste bijdrage aan dit thema. 91
procent zet zichzelf in om iedere Nederlander een leven lang plezier te laten beleven aan sport en 80
procent om belemmeringen om te sporten weg te nemen. In figuur 3.5 is te zien op welke thema’s binnen
het thema de buurtsportcoaches voornamelijk actief zijn.
Figuur 3.5 De inzet buurtsportcoaches voor thema's binnen inclusief sporten en bewegen in
2019 (basis= buurtsportcoaches die zich voor dit thema inzetten, in procenten, in procenten,
n=90)
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Bron: Mulier Instituut, Panel sport- en cultuurcoaches, najaar 2019.
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Voor meer informatie over de inzet van buurtsportcoaches voor de ambities van sportakkoord, zie het
factsheet over de inzet van buurtsportcoaches voor het sportakkoord 8. De stand van zaken over het de
inzet van buurtsportcoaches wordt online bijgehouden op sportenbewegenincijfers.nl. Zodra er nieuwe
cijfers beschikbaar zijn, worden deze hier ontsloten.
Inzet van buurtsportcoaches voor specifieke doelgroepen
Aan buurtsportcoaches is gevraagd voor welke doelgroepen zij werkzaam zijn. Hieruit blijkt dat ongeveer
de helft van de ondervraagde buurtsportcoaches werkt voor en met mensen die onvoldoende lichamelijk
actief zijn, buurtbewoners en mensen met overgewicht (indicator 2.3.2). 9
Gemeenten die aan de Brede Regeling Combinatiefuncties deelnemen, zetten hun buurtsportcoaches
overwegend in voor de leeftijdsgroepen kinderen (4-12 jaar), jongeren (12-18 jaar) en ouderen (65+;
indicator 2.3.3).10 Daarnaast is de inzet van buurtsportcoaches in gemeenten voornamelijk gericht op
personen met een beperking, chronische aandoening of gedragsproblematiek (74%), buurtbewoners (60%)
en personen met overgewicht (60%). Uit de Brede Regeling Combinatiefuncties 2019 11 blijkt dat mensen
met een beperking of chronische aandoening en lage inkomensgroepen vaak tot de doelgroep van
buurtsportcoaches behoren, maar de inzet op deze doelgroepen in vergelijking met de doelgroep kinderen
qua omvang (in aantal fte) achterblijft.
Inzet van buurtsportcoaches voor begeleiding vanuit de Gecombineerde Leefstijlinterventie
Sinds januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) vanuit de basisverzekering vergoed
door de zorgverzekeraar.12 Volwassenen met obesitas en overgewicht met een risicofactor (Diabetes Type
2, Hart en Vaatziekten, slaapapneu of artrose) komen in aanmerking voor deelname aan de GLI. Zij krijgen
gedurende twee jaar advies over en begeleiding bij gezonde voeding en eetgewoontes, gezond bewegen
en gedragsverandering om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden. Ongeveer de helft van de
ondervraagde buurtsportcoaches (52%) zegt op enige manier betrokken te zijn bij de GLI. 13 Alle
buurtsportcoaches die in de gezondheidssector werkzaam zijn, geven aan bij de GLI betrokken te zijn.
Zeven op de tien buurtsportcoaches die betrokken zijn bij de GLI (71%) denken mee over passend sport- en
beweegaanbod voor deelnemers aan de GLI en 29 procent begeleidt patiënten die de GLI hebben afgerond
naar structureel sport- en beweegaanbod.
Modules in MBO en HBO sportopleidingen gericht op inclusief sporten en bewegen
Aangezien sportprofessionals zoals managers, buurtsportcoaches en sportleraren, -trainers en -begeleiders
een sleutelrol vervullen in het vormgeven van een inclusieve(re) sportomgeving is het met het oog op de
toekomst raadzaam ook te kijken naar diversiteit in relevante opleidingen, zoals Academies voor
Lichamelijke Opvoeding, HBO-Sportkunde-opleidingen en Mbo-opleidingen Sport en bewegen. Het Mulier
Instituut voert een verkenning uit naar aandacht voor inclusief sporten en bewegen in het curriculum bij
zeven MBO sportopleidingen en vijf HBO-Sportkunde opleidingen.

8

Heijnen, E. & Stam, W. van (2020). De inzet van de buurtsportcoach voor het Nationaal Sportakkoord
(factsheet 11/2020). Utrecht: Mulier Instituut.

9

Mulier Instituut, Panel sport- en cultuurcoaches, najaar 2019.

10

11

12

13

Pulles, I., Stam, W. van, Heijnen, E. & Lindert, C. van (2019). Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties
2019. Utrecht: Mulier Instituut.
Zie noot 36.
Zie voor meer informatie over de GLI en interventies:
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie
N=52. Mulier Instituut, Panel sport- en cultuurcoaches, najaar 2019.

20

Themahoofdstuk Inclusief sporten en bewegen | Mulier Instituut

Er zijn op dit moment 34 ROC’s in Nederland. Op het gebied van sport en bewegen bestaan er vijf
uitstroomprofielen (uit het kwalificatiedossier): Sport- en bewegingsleider (niveau 3), coördinator Sporten bewegingsagogie, coördinator Buurt, Onderwijs & Sport, coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid en
coördinator Sportinstructie, Training & Coaching (niveau 4). Alle ROC opleidingen zijn verplicht om
aandacht te besteden aan burgerschap competenties en dat is een diploma eis. Binnen de module
loopbaan ‘Burgerschap’ wordt aandacht besteed aan inclusie en diversiteit. Zo komt onder andere de
multiculturele samenleving aan de orde. Daarnaast bieden de opleidingen keuzevakken of -delen aan
gericht op bepaalde doelgroepen en komt het onderwerp in diverse uitstroomprofielen aan bod.
Alle kerncompetenties en handelingscriteria zijn binnen alle Sportkunde opleidingen gelijk, maar er zijn
accent verschillen. Binnen de Sportkunde opleidingen wordt uitgegaan van de volgende drie extrinsieke
waarden van sport: sociaal-maatschappelijke waarde, gezondheidswaarde en economische waarde. De
thema’s inclusiviteit en diversiteit vallen binnen de sociaal maatschappelijke waarde van sport, want
sport helpt bij een grotere participatie voor iedereen. Sportkunde opleiding geven hier een eigen invulling
waardoor de aandacht voor inclusief sporten en bewegen sterk verschilt tussen Sportkunde opleidingen.
Doel 3: De sociale, praktische en financiële toegankelijkheid van het sport en beweegaanbod
is vergroot
3.1 Verlagen van financiële drempels
Het verlagen van financiële drempels voor (potentiële) sporters draagt bij aan het wegnemen van
belemmeringen en het toegankelijker maken van de sport. Financiële drempels worden zoveel mogelijk
weggenomen door inzet van lokale maatschappelijke organisaties zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur
(JFS&C) en andere minimaregelingen. Ook in de lokale sportakkoorden is aandacht voor het thema
armoede.14
Bereik ondersteuning Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFS&C) maakt sport- en cultuurdeelname mogelijk voor kinderen die in
armoede opgroeien. In 2017 waren 248 gemeenten (64%) aangesloten en hebben 60.103 kinderen en
jongeren gebruik gemaakt van het fonds om te sporten. In 2019 waren dat 244 gemeenten, wat neerkomt
op 69 procent van het totaal aantal gemeenten in Nederland. In 2019 hebben 8.082 intermediairs een
aanvraag ingediend en zijn in totaal 81.936 kinderen door het JFS&C financieel ondersteund. Daarvan
hebben 68.946 kinderen (84%) gesport (indicator 3.1.1). De meerderheid van deze kinderen heeft de
leeftijd van 0-12 jaar (65%) en de overige 35 procent is 12-18 jaar oud. Om zoveel mogelijk kinderen te
bereiken, wordt ingezet om de leeftijdsgrenzen van JFS&C en haar partners op te rekken van 4-18 jaar
naar 0-21 jaar en in te zetten op (nieuwe) doelgroepen als meisjes, kinderen met een beperking en
talenten (zie bijlage B5.1 voor de inspanningen die hierop zijn geleverd).
Volwassenenfonds
Al langere tijd is er behoefte aan een vergelijkbaar fonds als het JFS&C, maar dan gericht op volwassenen.
De alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ heeft dan ook een verkenning uitgevoerd naar een
‘algemeen fonds’. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de oprichting van het Volwassenenfonds dat door
Team Sportservice is opgezet en wordt gefaciliteerd. Het fonds moet het voor gemeenten gemakkelijker
maken om de circa 1 miljoen volwassenen die in Nederland onder of rond het bestaansminimum leven,
mee te kunnen laten doen aan sport en cultuur. De gemeenten Nieuwkoop en Hillegom fungeerden in 2019

14

Reitsma, M., Pulles, I., Poel, H. van der & Hoogendam, A. (2020). Tussenstand lokale sportakkoorden:
inhoudsanalyse en procesevaluatie. Utrecht: Mulier Instituut.

Themahoofdstuk Inclusief sporten en bewegen | Mulier Instituut

21

als pilotgemeenten. Naar aanleiding van goede ervaringen in deze pilotgemeenten is het
Volwassenenfonds 27 februari 2020 officieel gelanceerd.
3.2 Verbeteren praktische toegankelijkheid voor potentiële sporters
Om de praktische toegankelijkheid voor potentiële sporters te verbeteren wordt de fysieke
toegankelijkheid van sportaccommodaties verbeterd voor mensen die belemmeringen ervaren. Gemeenten
en sportaanbieders worden bewust gemaakt van de subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud van
sportaccommodaties’ (indicator 3.2.1; zie ook pararaaf 4.4). Daarnaast wordt een toolbox/handreiking
‘Sporthulpmiddelen’ (indicator 3.2.2) aan gemeenten beschikbaar gesteld waarin een actueel overzicht
van allerhande hulpmiddelen en goede voorbeelden van individueel maatwerk aangeboden worden. Het
doel van dit project is om sporthulpmiddelen tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding beter beschikbaar
en bereikbaar te maken om zo de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking te
stimuleren. De handreiking zal in een aantal pilotgemeenten worden getest. Eind 2021 zullen de pilots
afgerond zijn en wordt de handreiking op basis van input uit de pilots aangepast en met gemeenten en
andere betrokken partijen gedeeld.
Daarnaast wordt er onderzocht hoe een vervoersvoorziening voor mensen met een beperking, mensen in
armoede en ouderen optimaal ingezet kan worden, zodat vervoer (daar waar mogelijk) geen belemmering
is voor mensen om te gaan sporten (3.2.3). Er wordt gestreefd naar een integrale aanpak, zowel landelijk
als lokaal. Vanwege kans op ongeoorloofde staatssteun is voor het vervoer een Europese aanbesteding
uitgezet. Per 1 juli start de nieuwe opdrachtnemer van de vervoersvoorziening voor mensen met een
beperking.
Deze projecten worden als projectsubsidies vanuit de nationale lijn gefinancierd (zie ook de
projectsubsidies inclusief sporten en bewegen in bijlage B5.1). Uiteindelijk is het de bedoeling om het
gebruik van deze regelingen en de tevredenheid daarover te monitoren. Op dit moment is alleen
informatie beschikbaar over het gebruik van de subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud van
sportaccommodaties’.
3.3 Vergroten van de vindbaarheid van landelijke en lokale regelingen
Om de toegankelijkheid tot sport en bewegen te vergroten zetten Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG
en de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ zich in voor het vergroten van de vindbaarheid van
beschikbare regelingen. Op bestaande platforms zoals allesoversport.nl wordt een overzicht geboden van
regelingen die ingericht zijn op het wegnemen van belemmeringen, zowel financieel als praktisch van
aard. Kenniscentrum Sport & Bewegen is bezig om dit overzicht te maken. Lokale regelingen zullen door
VSG onder de aandacht gebracht worden bij buurtsportcoaches en professionals, zodat zij deze lokaal in
kunnen zetten.
De voortgang op deze maatregel zal gemonitord worden aan de hand van het aantal bezoekers van de
pagina en zaken als herhaalbezoek, leestijd en eventueel tevredenheid of waardering van gebruikers.
Aangezien het overzicht nog niet gereed is, is hierover nog geen informatie beschikbaar.
3.4.3 Samenvatting
In tabel 3.5 wordt de voortgang op de maatregelen schematisch weergegeven. De tabel kleurt nauwelijks
groen en vooral oranje, dit heeft er mee te maken dat de maatregelen gedurende een langere periode,
veelal tot en met 2021, uitgevoerd zullen worden. Over het algemeen kan gesteld worden dat de
uitvoering van de maatregelen loopt. De inzet van buurtsportcoaches voor de GLI bevindt zich nog in de
opstartfase, evenals de landelijke vervoersregeling waar een Europese aanbesteding voor uitgezet wordt.
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Tabel 3.5 Voortgang inzet maatregelen inclusief sporten en bewegen (juni 2020)
Maatregelen

Indicatoren

Voortgang*

Doel 1: Inclusief sporten en bewegen wordt door iedereen als vanzelfsprekend ervaren
1.1 De uitvoering van een campagne om

1.1.1

De voorbereidingen zijn

bewustwording over ‘inclusief sporten en

Bewustwordingscampagne

getroffen en de campagne start

bewegen’ bij (potentiële) sporters en het

(geen officiële indicator)

in 2020

1.2 Het agenderen van de thema’s inclusief

1.2.1 Activiteiten bij

Het streven is 25% van de

sporten, sociale toegankelijkheid en

sportverenigingen voor

verenigingen in 2021, op dit

diversiteit in het werkveld

mensen die belemmeringen

moment is 19% gerealiseerd

werkveld te genereren

ervaren
1.2.2 Aandacht in beleid bij

Wordt later dit jaar uitgevraagd

sportaanbieders voor mensen
die belemmeringen ervaren
1.2.3 Gemeentelijk beleid

Ongeveer acht op de tien

voor toegang tot sport voor

gemeenten heeft sportbeleid

kwetsbare groepen

gericht op specifieke
doelgroepen (geen streefwaarde
geformuleerd)

1.2.4 Diversiteitsbeleid op

Het streven is 70% sportbonden

kaderfuncties bij

met diversiteitsbeleid, op dit

sportbonden

moment is 65% gerealiseerd

1.2.5 Diversiteitsbeleid op

Het streven is 40% verenigingen

kaderfuncties bij

met diversiteitsbeleid, op dit

sportverenigingen

moment is 19% gerealiseerd

1.3 Het stimuleren en faciliteren van

1.3.1 Monitoren online

Online platform niet ingericht

kennisuitwisseling over ‘inclusief sporten en

platform (gebruik en

bewegen’ in samenwerking met en voor het

tevredenheid)

werkveld

1.3.2 Monitoren

Nog geen te monitoren

bijeenkomsten (registratie en

bijeenkomsten

tevredenheid deelnemers)
Doel 2: Regio’s in Nederland zijn versterkt op het gebied van inclusief sporten en bewegen door intensieve
samenwerking in regionale of lokale allianties
2.1 Opzetten, versterken en uitbreiden van

2.1.1 Aanvragen en

Momenteel worden 25

lokale en/of regionale samenwerkingen

gebruikers

samenwerkingsverbanden

stimuleringsbudgetten

ondersteund

2.2 Opzetten, versterken en uitbreiden van

2.2.1 Aanvragen en

114 aanvragen ingediend,

passend sport- en beweegaanbod.

gebruikers microbudgetten

waarvan 54 zijn toegekend

2.3 Het verleiden en begeleiden van

2.3.1 Inzet

95% van de buurtsportcoaches

potentiële sporters naar het sport- en

buurtsportcoaches voor

(n=100) zet zich in voor

beweegaanbod

inclusief sporten en bewegen

inclusief sporten en bewegen

* Rood= opstartfase, oranje= goede start uitvoering maatregel, groen= maatregelen (grotendeels) uitgevoerd,
grijs= geen monitoring.
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Vervolg tabel 3.5 Voortgang inzet maatregelen inclusief sporten en bewegen (juni 2020)
Maatregelen

Indicatoren

Voortgang*

2.3.2 Inzet
buurtsportcoaches voor
specifieke doelgroepen
2.3.3 Gemeenten met
buurtsportcoaches die zich
inzetten voor deze groepen
2.3.4 Inzet

De helft van de

buurtsportcoaches voor

buurtsportcoaches (n=100)

begeleiding vanuit de GLI

geeft aan op enige wijze bij de
GLI betrokken te zijn

2.3.5 Aantal modules in MBO

Aandacht voor inclusief sporten

en HBO sportopleidingen

en bewegen wordt op diverse

gericht op inclusief sporten

manier vormgegeven

en bewegen
Doel 3: De sociale, praktische en financiële toegankelijkheid van het sport en beweegaanbod is vergroot
3.1 Het verlagen van financiële drempels voor

3.1.1 Aanvragen Jeugdfonds

69% van de gemeenten is bij het

(potentiële) sporters

Sport & Cultuur

fonds aangesloten, 68.946

(deelnemende gemeenten,

kinderen hebben dankzij het

gebruikersgroepen,

fonds gesport

aanvrager, uitputting
budgetten) en oprekken
leeftijdsgrens
3.2 Het verbeteren van de praktische

3.2.1 Subsidieregeling

Zie hoofdstuk duurzame

toegankelijkheid voor (potentiële) sporters

stimulering bouw en

sportinfrastructuur

onderhoud
sportaccommodaties
3.2.2 Inzet Toolbox

Bevindt zich in pilotfase

sporthulpmiddelen
3.2.3 Landelijke

Europese aanbesteding staat uit

vervoersregeling (gebruik en
tevredenheid)
3.3 Het vergroten van de vindbaarheid van

3.3.1 Gebruik

Een overzicht van de regelingen

landelijke en lokale regelingen

overzichtspagina’s (aantal

wordt gemaakt

bezoekers, herhaalbezoek,
leestijd en evt. tevredenheid)
(geen officiële indicator)
* Rood= opstartfase, oranje= goede start uitvoering maatregel, groen= maatregelen (grotendeels) uitgevoerd,
grijs= geen monitoring.

3.5 Samenvatting en beschouwing
3.5.1 Samenvatting
De ambitie van het thema inclusief sporten en bewegen is dat iedere Nederlander een leven lang plezier
beleeft aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Hierbij wordt zowel ingezet
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op bewustwording, het versterken van samenwerking en het verbeteren van de toegankelijkheid van sport
en bewegen. In tabel 3.6 wordt de voortgang op de doelen weergegeven. Voor alle doelen geldt dat de
organisatie is vormgegeven en de maatregelen volop in uitvoering zijn.
Tabel 3.6 Voortgang maatregelen per doel inclusief sporten en bewegen (juni 2020)
Doel

Voortgang*

1. Inclusief sporten en bewegen wordt door

- De bewustwordingscampagne gaat dit jaar van start.

iedereen als vanzelfsprekend ervaren.

- In en bij sportaanbieders, sportverenigingen,
sportbonden en gemeentelijk beleid gaat aandacht uit
naar inclusief sporten, sociale toegankelijkheid en
diversiteit. De hieraan gekoppelde streefwaarden zijn nog
niet bereikt.

2. Regio’s in Nederland zijn versterkt op het

- Trajecten om lokale en/of regionale samenwerking te

gebied van inclusief sporten en bewegen door

versterken (stimuleringsbudget) en passend sport- en

intensieve samenwerking in regionale of lokale

beweegaanbod uit te breiden (microbudget) lopen.

allianties.

- Buurtsportcoaches worden ingezet om specifieke
doelgroepen en (potentiële) sporters te bereiken.

3. De sociale, praktische en financiële

- De betreffende regelingen zijn in gebruik of worden

toegankelijkheid van sport en bewegen is

vormgegeven en getest.

vergroot.

- Een overzicht van alle beschikbare regelingen wordt
gemaakt.

* Rood= opstartfase, oranje= goede start uitvoering maatregel, groen= maatregelen (grotendeels) uitgevoerd,
grijs= geen monitoring.

3.5.2 Beschouwing
Reflectie monitoring
Aangezien de maatregelen nog volop in uitvoering zijn, is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de
mate waarin de doelen van het thema inclusief sporten en bewegen zijn behaald. Het is daarbij belangrijk
om te realiseren dat de indicatoren die voor dit thema zijn opgesteld, niet alleen door de inspanningen
binnen dit thema worden beïnvloedt, maar dat ook de inspanningen binnen de andere thema’s bijdragen
aan de ambitie van een inclusieve sport. Voorbeelden daarvan zijn het ondersteunen van sportaanbieders,
het creëren van een positieve sportcultuur en het stimuleren van een beweegvriendelijke omgeving.
De indicatoren die voor dit thema zijn opgesteld kunnen uiteindelijk helpen bij het maken van een
inschatting in welke mate de ambitie en doelen gerealiseerd lijken, maar daarbij is het al dan niet
behalen van deze ambitie ook afhankelijk van de mate van inclusiviteit van de andere thema’s van het
sportakkoord.
Kijkend naar de indicatoren voor het thema inclusief sporten en bewegen dan is niet voor alle doelen een
indicator geformuleerd (zie eerdere tabel 3.1) en zegt een deel van deze indicatoren meer over de
overkoepelende ambitie dan over de doelen. Om uiteindelijk uitspraken te kunnen doen over het al dan
niet realiseren van de doelen is het van belang dat de doelen SMART geformuleerd zijn. Dat is nu nog niet
altijd het geval: wanneer wordt inclusief sporten en bewegen door iedereen als vanzelfsprekend ervaren?
‘Iedereen’ duidt op iedereen en dus 100% van de burgers in Nederland, alle sport- en beweegaanbieders
en alle sportbesturen. Is dat ook wat met dit doel wordt beoogd? Het gaat hier om een moeilijk meetbaar
lange termijn effect. Het vraagstuk van bewustwording lijkt met deze monitor alleen te kunnen worden
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beantwoord op het niveau van de maatregelen: welke maatregelen zijn er genomen om bewustwording te
creëren (proces) en hoeveel procent van de partijen heeft iets gedaan dat gericht is op het stimuleren van
bewustwording?
De procesindicatoren zijn gekoppeld aan de maatregelen. Deze indicatoren zijn vooral van belang in het
kader van lerend beleid en bieden de mogelijkheid om waar nodig het proces rond de uitvoering van de
maatregelen bij te sturen. Daarnaast bieden deze indicatoren de mogelijkheid om uitspraken te doen over
de uitvoering, afronding en het succes van de maatregelen. Met deze monitor wordt geconcludeerd dat de
uitvoering van de maatregelen is opgestart en loopt.
Beschouwing proces
Daarnaast beschouwen we in welke mate de uitvoering van het thema inclusief sporten en bewegen aan
de voorwaarden (borging, presterend, veerkrachtig, verbindend) voldoet om als ‘publiek waardevol’ te
mogen worden beschouwd (zie paragraaf 1.3). Het uitvoeringsteam, bestaande uit de uitvoeringspartners
VSG, NOC*NSF, VWS en de voorzitter van de alliantie ’Sporten en bewegen voor iedereen’, is nog steeds
actief. De betrokken partijen nemen hun verantwoordelijkheid en voeren de acties en maatregelen uit
waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Daarnaast is met de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ een
netwerk gevormd dat gezamenlijk kan zorgdragen voor de voortzetting van activiteiten. Het algemene
karakter van het thema spreekt aan en leidt tot extra beleidsinzet en nieuwe initiatieven (borging). Deze
initiatieven zijn echter zeer divers van aard en veelal impliciet of expliciet op een of enkele specifieke
groepen gericht (o.a. mensen met een beperking en/of ouderen en/of mensen in armoede). Het vergroten
van de inclusie voor specifieke groepen vraagt ook om specifieke aandacht en inzet en wordt niet zonder
meer bereikt door te streven naar meer inclusie voor iedereen.
Met het thema inclusief sporten en bewegen wordt expliciet ingezet op het toegankelijker maken van
sport en bewegen voor iedereen en tegengaan van ervaren belemmeringen en het vergroten van de sociale
diversiteit in de organisatie van sport. Maar mede vanwege uitdagingen op vlak van volksgezondheid (o.a.
overgewicht, stijgende zorgkosten) moet (extra) lokale inzet op sport en bewegen veelal gelegitimeerd
worden vanuit ‘sport als middel’ principe. Mede daarom ligt het accent vooral op sportstimulering van
zogenoemde ‘ondervertegenwoordigde’ doelgroepen en minder op ‘culturele’ aspecten zoals het
tegengaan homonegativiteit en racisme en op het vergroten van de diversiteit in kaderfuncties. In het
beleid en de activiteiten van enkele alliantiepartners gaat hier aandacht naar uit, maar in de uitvoering
bij gemeenten, bonden en sportverenigingen lijkt dit in mindere mate het geval. Dit strookt nog niet
helemaal met de gedachte van inclusiviteit, al moeten de inspanningen binnen de thema’s vitale sport- en
beweegaanbieders en positieve sportcultuur hier uiteindelijk ook aan bijdragen (presterend).
De doelen zijn veelal gericht op meer bewustwording en samenwerking, wat relatief geringe ‘harde
output’ oplevert. De veelzijdigheid in het thema en het grote aantal alliantiepartners, levert enerzijds
veel energie en draagt bij aan een veelheid aan opbrengsten, zowel inclusief breed als voor specifieke
groepen, maar vertroebelt ook het zicht op daadwerkelijke, duurzame ontwikkelingen in proces en
uitkomsten. Zo geven gemeenten en sportaanbieders aan zich in te zetten op het vergroten van de
toegankelijkheid van sport en bewegen voor een groot aantal doelgroepen, maar is nog onduidelijk in
hoeverre dit gebeurt met voldoende specifieke expertise, financiële middelen en concrete acties om de
betreffende groepen ook allemaal daadwerkelijk meer te includeren in de deelname en organisatie van
sport en bewegen.
Met een eerste evaluatie van de inspanningen die afgelopen jaar door de alliantie ‘Sporten en bewegen
voor iedereen’ zijn geleverd is een proces ingericht waarin ‘gezamenlijk leren’ voorzien is (veerkrachtig).
Deze evaluatie heeft vooralsnog geen noodzaak tot een koerswijziging blootgelegd, maar er zijn wel een
aantal speerpunten voor komend jaar geformuleerd. De partijen uit de alliantie zijn veelal
belangenbehartigers van specifieke vormen van het bevorderen van inclusie en zijn daarbij voornamelijk
afhankelijk van subsidies, sponsorgelden en giften. Zowel voor landelijke regelingen (bijv. het
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stimuleringsbudget uit paragraaf 3.4.2) als voor lokale regelingen geldt dat de organisaties ook deels
elkaars concurrenten zijn. Beschikbare budgetten zijn immers beperkt. Toch werken zij gezamenlijk aan
de ambitie en wordt deze ook breed gedragen (verbindend). De discussie over inclusie doet de betrokken
organisaties realiseren dat de aanpak die zij hanteren of het aanbod dat zij hebben ontwikkeld voor hun
doelgroep ook geschikt is voor doelgroepen van andere organisaties en voor deze groepen opengesteld kan
worden. Hier zullen de komende periode stappen in gemaakt gaan worden.
Al met al kunnen we concluderen dat de manier waarop het thema wordt uitgevoerd op weg lijkt om
‘publiek waardevol’ te zijn. Op dit moment ontbreekt het inzicht nog of de doelgroepen van het thema,
‘het publiek’ de acties zelf ook als waardevol ervaart. Het zou erg waardevol kunnen zijn om bijvoorbeeld
mensen in armoede, ouderen en mensen met een beperking of aandoening te bevragen of zij iets merken
van de inspanningen binnen het thema inclusief sporten en bewegen en wat volgens hen noodzakelijk is
om bewustwording over inclusief sporten en bewegen te realiseren.
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Bijlage Inclusief sporten en bewegen15
B5.1 Overzicht alliantiepartners en projectsubsidies
Voorzitter alliantie Inclusief sporten en bewegen voor iedereen
De alliantie wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter. Taken van deze voorzitter zijn:
• Het laten functioneren van de alliantie, door:
o het aansturen, aanjagen, bekendheid geven aan en vertegenwoordigen van de alliantie;
o het inspireren, enthousiasmeren van de alliantiepartners en zorgen voor afstemming,
verbinding en samenwerking met elkaar op basis van gezamenlijke afspraken.
• Het agenderen van inclusief sporten en bewegen binnen de lokale/regionale sportakkoorden,
door:
o aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen rondom de lokale/regionale sportakkoorden;
o samen te werken met de sportformateurs en de adviseurs lokale sport, zodat zoveel
mogelijk partijen met inclusief sporten en bewegen aan de slag gaan.
• Het opzetten, uitbreiden en versterken van de lokale, regionale en landelijke netwerken rondom
inclusief sporten en bewegen, door:
o zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren en initiatieven om te verkennen
hoe inclusief sporten en bewegen daarbij aangehaakt kan worden;
o kennis delen, inspireren en enthousiasmeren waardoor bewustwording plaats vindt over de
verschillende mogelijkheden en belemmeringen.
Potentieel nieuwe samenwerkingen
ReumaNL heeft patiëntenverenigingen met een sport- en beweegaanbod. Op drie locaties is een pilot
gestart om het aanbod te verbinden met de lokale samenwerkingsverbanden die zijn ontstaan vanuit
Grenzeloos Actief, waardoor het aanbod zichtbaar wordt en wellicht ook beschikbaar komt voor andere
doelgroepen die hiervan gebruik willen maken. NL Training is als taalaanbieder een aantal pilots gestart
onder andere in Rotterdam en Leiden om taallessen te geven bij sportaanbieders (verenigingen en
zwembaden), zodat er een combinatie gemaakt kan worden met bewegen. Het idee erachter is dat
deelname aan sport- en beweegactiviteiten de integratie binnen de Nederlandse samenleving kan
bevorderen. Het COA is bezig om de aanpak 'Bewegen Naar Toekomst' te ontwikkelen. Zij willen het
werkveld sport en bewegen beter leren kennen en daarop aanhaken. De voorzitter van de alliantie is met
hen in gesprek. In opdracht van de gemeente Groningen heeft Humankind.City een beweegvisie
ontwikkeld om de buitenruimte beter vorm te geven zodat sporten, spelen, ontmoeten en bewegen
(mobiliteit) samen komen. De voorzitter van de alliantie organiseert met Humankind.City een
transitiegesprek organiseren over sporten, spelen, ontmoeten en bewegen in de publieke ruimte voor
iedereen.
Bas van de Goor Foundation
Recent gestart, nog geen informatie over inspanningen beschikbaar.
Fonds Gehandicaptensport
Binnen de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ zal het Fonds Gehandicaptensport het product
Uniek Sporten inzetten om bewustwording en kennisdeling te bevorderen, een gidsfunctie naar de sport te
vervullen en het versterken van het online netwerk ter bevordering van offline netwerken. Uniek Sporten

15

De bijlagen die specifiek gaan over thema inclusief sporten en bewegen zijn in deze bijlage te vinden. De

algemene bijlagen, waarnaar ook in dit hoofdstuk wordt verwezen, zijn te vinden in de totaalrapportage.
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blijft de rol van matchmaker vraag en aanbod voor mensen met een beperking vervullen en verder
versterken. Uniek Sporten is in 50 regio’s actief en vier regio’s zijn bezig met de implementatie van Uniek
Sporten of hebben een intentie uitgesproken. Deze regio’s houden het sportaanbod actueel,
beantwoorden vragen van mensen met een handicap, ouders of verzorgers en professionals enerzijds en de
sportaanbieders anderzijds. Uniek Sporten zorgt voor bereik, binding en doorverwijzing naar sportadvies
en structureel sporten voor mensen met een handicap. Inmiddels zijn ruim 3.700 sportaanbieders bij
Uniek Sporten aangesloten, worden ruim 6.000 activiteiten aangeboden op ongeveer 4.100 locaties.
De activiteiten van het Fonds Gehandicaptensport zijn onderverdeeld in bewustwording, kennisdeling en
begeleiding van de uitvoering van het sportakkoord.
Bewustwording onder mensen met een handicap/beperking
Fonds Gehandicaptensport gaat jaarlijks aandacht besteden aan het thema inclusief sporten en bewegen
middels lokale en landelijke content. Met het doel bewustwording te creëren bij zowel de niet-sporter als
de sporter. Concrete activiteiten op dit doel:
• Content creëren over inclusief sporten en bewegen voor op de website en sociale media. Veel van
de reguliere content gaat over inclusief sporten en bewegen. Daarnaast zijn er wekelijks
meerdere artikelen met het onderwerp inclusiviteit geplaatst op de website en sociale media.
• Eind 2019 is het Fonds Gehandicaptensport gestart met het opzetten van een nieuwe contentmix.
• Eind 2019 was het bereik van de content rondom Uniek Sporten:
Uniek Sporten

2019

Sept. 2017 - 2019

Sportzoekconversies

47.731

88.138

Websitegebruikers

393.778

996.764

Nieuwsberichten

905

n.v.t.

Facebook-posts

418

n.v.t.

Impressies

9.155.655

n.v.t.

Bereik

1.700.606

n.v.t.

Paginalikes

1.437

10.486

•

•

Het doel met betrekking tot het aantal unieke gebruikers in 2019 was een stijging van 45 procent,
wat uiteindelijk heeft gerealiseerd in een stijging van 64 procent unieke gebruikers. Het aantal
unieke gebruikers sinds het begin van de campagne bedraagt 996.764, waarvan 393.778 unieke
gebruikers in 2019. Voor 2020 is het doel om ruim 45 procent meer unieke gebruikers te bereiken,
wat neerkomt op ongeveer 1.446.248 gebruikers -in totaal, waarvan 450.000 gebruikers in 2020.
Vanuit identificeerbare profielen kunnen mensen persoonlijk aangesproken worden, met content
op maat. Dat vergroot de kans dat zij hun sport vinden. De doelstelling met betrekking tot
identificeerbare profielen was een stijging van 15 procent (41.000 profielen). Een stijging van
7,94% identificeerbare profielen (18.435 profielen) is gerealiseerd. Het streven voor 2020 is een
toename van vijf procent in het aantal identificeerbare profielen (22.500 profielen).

Kennisdeling
Inspanningen die op de doelstellingen met betrekking tot kennisdeling zijn geleverd:
• Elke aangesloten regio door middel van persoonlijk contact minimaal 1 maal per jaar informeren
over het belang van het thema inclusief sporten en bewegen:
o Het fonds is in 2019 met deze contactmomenten gestart en dit loopt door in 2020.
Contactmomenten vinden vooral telefonisch plaats en in sommige gevallen door
bezoeken. Gesprekken worden aangegrepen om te vragen naar het lokale sportakkoord en
het belang van communiceren over inclusie.
o Maandelijks worden contenttips via het communicatie kanaal gedeeld.
o Deze tips worden in een maandelijkse mail nogmaals naar de consulenten toegestuurd
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Elke regio door middel van persoonlijk contact minimaal 1 maal per jaar informeren over het
belang van het produceren van passende content, wat dit is en adviseren hoe dit te verkrijgen.
o Dit wordt meegenomen in de gesprekken die telefonisch en door middel van bezoeken
plaatsvinden. Er ontstaat meer content van regio’s op het vlak van inclusie. Mogelijk als
gevolg van de inzet van het fonds, de lokale sportakkoorden en andere partijen die op
inclusie wijzen.
Inclusief sporten en bewegen opnemen in de presentaties van Uniek Sporten
Mogelijkheid verkennen om de opgedane kennis en kunde in te zetten bij het opzetten van andere
platformen, dan wel het integreren van andere doelgroepen binnen Uniek Sporten zoals Ouderen.
Voeren van gesprekken en beschikbaar zijn om kennis te delen.
o Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met het Ouderenfonds. Uiteindelijk heeft
het Ouderenfonds besloten om een eigen website te ontwikkelen en niet verder te gaan
met het platform.
Inclusief sporten en bewegen neerzetten als een van de thema's van de landelijke Uniek Sporten
bijeenkomst en daar op waardige wijze invulling aan geven.
o Op de Uniek Sporten dag in 2019, waarop 109 mensen aanwezig waren, heeft VWS tijdens
de opening van de dag over inclusief sporten en bewegen gesproken. Dit om duidelijk te
maken dat inclusief sporten en bewegen onderdeel is van het sport- en beweegbeleid en
dat de aanwezigen hieraan lokaal en regionaal een bijdrage kunnen leveren.
o Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus zal de landelijke Uniek Sporten dag op
25 mei 2020 niet door gaan. De landelijke dag zal naar alle waarschijnlijkheid alsnog in
het najaar plaatsvinden, onderdeel van het programma is de nieuwe samenwerking met
NOC*NSF. Een workshop zal door NOC*NSF ingevuld worden met als thema inclusie.
Medewerking aan het Kennisdelingsplatform van VWS, wanneer gevraagd. Er is nog geen beroep op
Fonds Gehandicaptensport gedaan.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur voert in relatie tot het sportakkoord activiteiten voor de volgende
doelstellingen uit:
• Toegang voor álle kinderen en jongeren uit armere gezinnen
• Sport en cultuur, het diverse aanbod beter ontsluiten en zichtbaar maken
• Borging randvoorwaarden ten behoeve van continuïteit en groei
• Aanjagen lokale sportakkoorden en partnership Ouderenfonds intermediairs
• Sportbuurtcoaches als intermediair voor kinderen, jongeren in minimagezinnen al dan niet met
beperking
• Vindbaarheid en toegankelijkheid intermediairs vergroten voor signaleerders
• Sportdeelname middelbare scholieren uit minimagezinnen vergroten
Voor de eerste drie doelstellingen is informatie over de voortgang en resultaten beschikbaar. De
activiteiten binnen de derde doelstelling richten zich vooral op het inrichten van systemen, ondersteuning
en tools en zijn in die hoedanigheid minder relevant om hier te melden. Aan de overige doelstellingen
wordt sinds de start van 2020 gewerkt en een evaluatie hiervan volgt later.
Toegang voor álle kinderen en jongeren uit armere gezinnen
• Ontwikkeling en uitrol onderwijscampagne primair onderwijs ‘armoede de klas uit’:
werving/relatiebeheer scholen en werving/relatiebeheer intermediairs onderwijs
o Er is een pilot in het primair onderwijs afgerond waarbij is gewerkt aan het inzetten van
vrijwilligers die scholen bezoeken voor betrokkenheid om rol van intermediair te
vervullen. Belangrijkste knelpunt is en blijft capaciteit bij zowel leerkrachten als
coördinatie bij de fondsen. Deze leerpunten uit de pilot vormen input voor een
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grootschalige nieuwe campagne Intermediairs in Basisonderwijs in 2020 met een extern
bureau.
Produceren materiaal onderwijscampagne: voorlichtingsmateriaal scholen en intermediairs.
o In 2019 is een online promotiecampagne Primair Onderwijs uitgevoerd met als doel het
verkrijgen van potentiele intermediairs. Trigger was downloaden checklist ‘Armoede de
klas uit’ en gegevens achter te laten. Bereik via Facebook: 48.122 leerkrachten, IB-ers
etc., en LinkedIn: 3.000.
Training coördinatoren lokale fondsen en opbouw en training netwerk vrijwilligers vanuit het
bedrijfsleven/partners t.b.v. a) aansluiting/deelname scholen en b) werving intermediairs.
o Er zijn kennissessies georganiseerd voor de fondsen. Daarnaast is er met het Ouderenfonds
en aantal Eredivisieclubs samenwerking gestart om uit deze netwerken vrijwilligers te
werven. Dit behoeft meer aandacht van beide partijen. Belangrijkste uitkomsten:
Beperkte capaciteit bij leerkrachten en coördinatoren van de fondsen; inzet
buurtsportcoaches rondom scholen is doeltreffend; er is lokaal maatwerk nodig; de route
van intermediair worden en aanvragen doen versimpelen; peer-to-peer communicatie is
zeer effectief; boodschap/content zo specifiek mogelijk op de doelgroep intermediairs
afstemmen.
Events (o.a. aansluiting bij bestaande events onderwijssector, overheid).
o Hierbij wordt samengewerkt met Gelijke Kansen Alliantie, Jeugdeducatiefonds en VNG,
VSG en aangesloten op geplande evenementen. De fondsen sluiten aan bij Regionale
netwerkbijeenkomsten BRC (buurtsportcoaches/cultuurcoaches) van VSG (uitgesteld
vanwege het coronavirus). Daarnaast zal JFSC aanwezig zijn op het VNG-jaarcongres en
VSG congres in september. We overleggen met de GKA en Jeugdeducatiefonds hoe we de
krachten kunnen bundelen. In 2020 aanwezigheid op het AVS-congres (uitgesteld naar
najaar).
Ontwikkeling en uitvoering specifieke projecten/aanpak werving (deels nieuwe) doelgroepen.
o Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, wordt ingezet om de leeftijdsgrenzen van
Jeugdfonds Sport & Cultuur en haar partners op te rekken van 4 tot 18 jaar naar 0 tot 21
jaar en in te zetten op (nieuwe) doelgroepen als meisjes, kinderen met een beperking en
talenten.
- 0-4 jarigen: Voor deze leeftijdsgroep is een online promotie ‘Bewegen voor peuters en
kleuters’ uitgevoerd met aandacht voor babyzwemmen, tuimeljudo, peutervoetbal en
Nijntje Beweeglessen. Voor de Nijntje Beweeglessen is online en via de kanalen van KNGU
aandacht gevraagd voor het JFS&C. Dit heeft in 2019 geresulteerd in 3.560 aanvragen voor
kinderen van 0-4 jaar en in 2020 696 aanvragen voor deze leeftijdsgroep. Specifiek voor de
Nijntje Beweeglessen zijn in 2019 367 aanvragen en in 2020 58 aanvragen ingediend.
- 18-21 jaar: Het bereiken van deze leeftijdsgroep verloopt in samenwerking met Sam& en
partner Kinderhulp. In 2019 zijn voor deze leeftijdsgroep 308 aanvragen ingediend en in
2020 aanvragen.
- Kinderen met een beperking: In samenwerking met Special Heroes, zij vervullen de
intermediaire rol. In 2020 zal JFS&C met het Fonds Gehandicaptensport in gesprek gaan.
- Talenten: Hiervoor wordt samengewerkt met NOC*NSF en het Talentboek. In 2019 werd
door 34 talenten gebruik gemaakt van ondersteuning via JFS&C.

Sport en cultuur, het diverse aanbod beter ontsluiten en zichtbaar maken
• Wervingscampagne cultuur aanbieders, ontsluiten nieuw aanbod cultuurvormen.
o In 2019 heeft het programma ‘Cultuur@CruyffCourts’ plaatsgevonden. In 2020 wordt
hiermee verder gegaan op minimaal 25 courts. Daarnaast vond in 2019 ook het programma
‘The Floor is Yours’ plaats. Ter ere van 40-jarig bestaan van Kinderen voor Kinderen in
2019 konden kinderen met hun schoolklas deelnemen aan een liedjeswedstrijd.
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Produceren materiaal, voorlichting cultuur/aanbod t.b.v. kinderen en jongeren.
o In 2019 zijn een 10-tal landingspagina’s gemaakt voor de sport- en cultuuractiviteiten die
het meest beoefend worden. Door online promoties gedurende het jaar worden ouders
hierop geattendeerd bijv. zwemles. Daarnaast zijn het hele jaar billboards voorzien
geweest van een uiting met ambassadeur Shanice v.d. Sanden.
Events (o.a. aansluiting bij bestaande events sport en cultuursector, overheid).

JFSC sluit aan bij zowel landelijke als lokale evenementen zoals Nationale Sportweek, Concert Kinderen
voor kinderen, congressen, de sport en cultuur werkgroep, Open Dag van Cruyff.
John Blankenstein Foundation
De John Blankenstein Foundation (JBF) zet zich in voor de acceptatie van LHBTI-ers in de sport. Sinds 2018
zijn zij penvoerder van de Alliantie Gelijkspelen 4.0 (zie ook hoofdstuk positieve sportcultuur). Deze
alliantie houdt zich bezig met acceptatie van LHBTI-ers in de sport en bestaat naast JBN uit NOC*NSF,
KNVB, KNHB en de Roze Voetbal Fanclubs RVFC. Veel activiteiten van JBF komen overeen met de doelen
van de Alliantie ‘Sport en Bewegen voor iedereen’. Om die reden is er voor gekozen om deze activiteiten
te financieren middels een ophoging van de subsidie die de Alliantie Gelijkspelen 4.0 ontvangt.
Het organiseren van workshops, betrekken van sportbonden en gemeenten en de All Together Challenge
zijn integraal onderdeel van de Alliantie Gelijkspelen 4.0. JBF heeft bijgedragen aan vier bijeenkomsten
bij de KNVB met organisaties uit diverse geledingen om een bijdrage te leveren aan het diversiteitsbeleid.
Ook werden workshops gegeven bij diverse voetbalclubs, gemeenten, sportopleidingen en andere
(sport)organisaties. De All Together Challenge daagt verenigingen, organisaties en gemeenten uit om te
laten zien dat zij zich inzetten voor inclusie en acceptatie,. Door middel van het dragen van een
regenboogband wordt meer aandacht gevraagd voor diversiteit binnen de sportwereld. Tijdens de
internationale Coming Out Day op 11 oktober 2019 is een All Together Challenge georganiseerd binnen het
voetbal, waaraan de aanvoerders van de, Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, de Eredivisie Vrouwen en
het amateurvoetbal deelnamen. Daarnaast droegen coaches, scheidsrechters en FOX Sports-presentatoren
een speciaal regenboogspeldje en werd door FOX Sports regenboogmicrofoons gebruikt.
Er zijn 10.923 regenboogbanden aangevraagd (peildatum 9 april 2020).
MEE NL
De activiteiten van MEE NL richten zich vanuit de expertise van de organisatie op de doelgroep mensen
met een (minder zichtbare) beperking. De uitvoering vindt plaats via de twaalf regionale MEE-organisaties
zodat de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de activiteiten is afgestemd op de lokale en regionale
situatie. In de periode tot aan 2022 zal MEE NL de volgende activiteiten uitvoeren:
De activiteiten van MEE NL richten zich vanuit de expertise van de organisatie op de doelgroep mensen
met een (minder zichtbare) beperking. De uitvoering vindt plaats via de twaalf regionale MEE-organisaties
zodat de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de activiteiten is afgestemd op de lokale en regionale
situatie. In de periode tot aan 2022 zal MEE NL de volgende activiteiten uitvoeren:
• Bereiken en bewustwording doelgroepen/cliënten
De activiteit van MEE NL richt zich op het mobiliseren en faciliteren van de cliëntondersteuners
om het gesprek met hun cliënten aan te gaan over sport en bewegen door hen te informeren en
motiveren. Landelijk wordt een MEE-informatiekaart of attenderingskaart ontwikkeld die de
lokale/regionale cliëntondersteuners kunnen gebruiken in het contact met hun cliënt. Verder
wordt periodiek in de eigen media van MEE NL en de MEE-organisaties (magazines,
nieuwsbrieven, websites, informatiebijeenkomsten, persberichten, etc.) ingegaan op het
thema sport en bewegen.
• Bewustwording professionals sociaal domein
In vervolg op de resultaten van het voorgaande programma Grenzeloos Actief, gaat MEE NL
samen met de alliantiepartners landelijk en regionaal de bewustwording over het nut van sport
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en bewegen voor deze doelgroep bij professionals binnen het sociaal domein vergroten, mede
met inzet van ervaringsdeskundigen. MEE NL kan de professionals en organisaties binnen het
sociaal domein ook ondersteunen bij het ontwikkelen en afstemmen van sport- en
beweegaanbod voor mensen met een beperking (bijv. Sport MEE; een inspiratielijst met goede
voorbeelden en de beschrijving van producten).
Netwerkvorming
MEE NL zal de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de MEE-organisaties
faciliteren. Naast de inbreng binnen eigen (overleg)platforms zijn er ook de diverse netwerken
waarin de MEE-organisaties en MEE NL regionaal en landelijk participeren (zoals de
autismenetwerken).
Ervaringsdeskundigen als ambassadeur
MEE NL ziet de mensen uit de doelgroepen als ambassadeur voor het realiseren van de ambities
van het sportakkoord. Zo kunnen zij de toegankelijkheid beoordelen en meedenken over
verbeteringen bij lokale of regionale initiatieven. MEE NL ziet daarbij een rol voor de regionale
MEE-organisaties en organisaties van ervaringsdeskundingen.

Gezien het feit dat de subsidieaanvraag van MEE NL in december 2019 is goedgekeurd, bevindt de
concrete uitwerking van de projectactiviteiten zich nog in de opstart- en uitwerkfase. Voor het voorjaar
van 2020 stonden een aantal activiteiten op de planning die vanwege de coronamaatregelen niet door
hebben kunnen gaan.
NOC*NSF
NOC*NSF heeft een aantal activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd rond de thema’s bewustwording, lokale
samenwerking en sportbevordering.
Bewustwording
NOC*NSF voert met het beweegprogramma ‘Ik neem je mee’ een bewustwordingscampagne. Het doel van
dit beweegprogramma is om mensen die niet vanzelfsprekend sporten te laten genieten van sport.
NOC*NSF wil daarbij minimaal 300 niet-sporters aan het sporten krijgen. Daarvoor gaat NOC*NSF op zoek
naar mensen die nog niet sporten, maar dat wel willen en verbinden hen aan een ambassadeur of
(Olympische of Paralympische) topsporter. Deze ambassadeur motiveert en activeert de niet-sporter om
te gaan sporten. De afgelopen periode zouden de ambassadeurs en deelnemers geworven worden, dat is
vanwege de coronacrisis niet gelukt momenteel nog niet aan de orde. Zodra de maatregelen versoepelen
komt NOC*NSF weer in actie, daartoe worden voorbereidingen getroffen.
Lokale samenwerking
Het doel is om lokale samenwerking rondom aangepast sporten te bevorderen. De activiteiten van
NOC*NSF richten zich hierbij op het organiseren van bijeenkomsten, verspreiden van kennis, het bij elkaar
brengen van partijen en waar nodig het verbreden van bestaande samenwerkingen.
Activiteiten die NOC*NSF in gang heeft gezet of reeds zijn uitgevoerd zijn:
• Ondersteuning 25 regionale samenwerkingsverbanden aangepast sporten. Zie voor meer
informatie paragraaf 3.4.2.
• Een werkbijeenkomst diversiteit met sportbonden in november 2019. Belangrijk inzicht is dat
interne diversiteit binnen de eigen bondsorganisaties en clubbesturen onvoldoende is geborgd
binnen beleid. Sportbonden vragen aan NOC*NSF initiatief nemende rol om belang hiervan te
agenderen op verschillende niveaus.
• Er is interesse vanuit bonden om een charter te ondertekenen inzake het verhogen van diversiteit
in de sport. Najaar 2020 zal een symposium diversiteit plaatsvinden.
• Met de Koninklijke Nederlandse Dovensportbond en Gehandicaptensport Nederland wordt
samengewerkt om de integratie van dovensporten bij reguliere sportbonden te voltooien en wordt
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procesbegeleiding geboden aan de Dovensportbond om zich van sportbond te ontwikkelen naar
kennisorganisatie.
Oorspronkelijk zou in mei 2020 in samenwerking met Fonds Gehandicaptensport de jaarlijkse
Uniek Sporten dag plaatsvinden. Kennisuitwisseling tussen regionale en provinciale consulenten én
sportbonden gaat hier plaatsvinden. De Uniek Sporten dag is in verband met het coronavirus naar
een nader te bepalen datum in het najaar van 2020 verplaatst.
Deelname aan de Canal Parade 2020 is in gang gezet (afgelast).
In samenwerking met de partners van de Alliantie Gelijkspelen, Transgendernetwerk en
ervaringsdeskundigen wordt het huidige transgender advies geactualiseerd en verbreed naar
genderdivers advies. Daarnaast wordt er een handzaam stappenplan voor sportbonden en clubs
ontwikkeld.

Sportbevordering
De regeling van stimuleringsbudgetten uit Grenzeloos Actief is in het sportakkoord doorgetrokken. Zie voor
meer informatie paragraaf 3.4.2.
Ouderenfonds
In 2019 is het Nationaal Ouderenfonds gestart met het programma OldStars Sport. Dit is het vervolg op het
programma OldStars walking football dat het Ouderenfonds en de Eredivisie in 2013 lanceerden. Vanaf
2019 zet het Ouderenfonds zich met de introductie van het programma OldStars Sport als alliantiepartner
in op ouderenvriendelijke sportverenigingen. Het doel daarbij is om in 2021 160 tot 180 sportverenigingen
(verdeeld over acht tot twaalf spelvormen) te ondersteunen. Per doelstelling worden de inspanningen en
resultaten voor 2019 beschreven:
• Er zijn voor vier sporten OldStars walking sports ontwikkeld;
o In 2019 is OldStars voor zes sporten ontwikkeld, namelijk tennis, hockey, basketbal, rugby
en tafeltennis. De vraag vanuit sporten bleek groot en om te voorkomen dat verenigingen
zelf nieuwe walking sportvarianten zouden ontwikkelen zijn meerdere takken van sport
opgepakt. Het Ouderenfonds heeft in overleg met de sportbonden spelregels en
competentiegerichte beweegvormen ontwikkeld. Inspanningen die geleverd zijn:
▪ Met vier van de sportbonden (tennis, handbal, rugby en tafeltennis) is een
samenwerkingsovereenkomst gesloten om de krachten te bundelen op het gebied
van de ontwikkeling van de sport en communicatie.
▪ Landelijke kick-offs zijn georganiseerd, als startsein aan de clubs dat OldStars van
start ging.
▪ Waar nodig zijn aangepaste materialen ontwikkeld, zoals de groene tennisballen
die voor ouderen beter zichtbaar zijn.
• Voor deze vier sporten is er een starterspakket ontwikkeld met onder andere spelregels en
beweeginstructies, zodat de aangepaste beweegvormen een goede introductie kunnen krijgen bij
verenigingen en geborgd kunnen worden binnen de verenigingen;
o Voor alle sporten zijn starterspakketten en communicatiemiddelen gemaakt, inclusief een
pagina met alle beschikbare informatie op oldstars.nl .
• Er zijn 40 teams gestart met een OldStars sport, met in totaal 600 tot 800 spelers;
o In 2019 zijn 36 OldStars teams gestart. Deze teams hadden op 31 december 470
deelnemers, gemiddeld dertien spelers per team. In de opstartfase, als OldStars voor de
diverse sporten landelijk en lokaal nog niet zoveel bekendheid heeft, kost het tijd om
lokaal deelnemers te enthousiasmeren en betrekken. Overzicht teams en spelers:
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Sport

Aantal teams

Aantal spelers

Tennis

8

80

Hockey

8

120

Basketbal

4

40

10

140

Rugby

2

20

Tafeltennis

3

50

Korfbal

1

20

Totaal

36

470

Handbal

Daarnaast is het Ouderenfonds met 85 initiatiefnemers in gesprek over het opstarten van
een OldStars team.
Er zijn voor vier sporten OldStars-trainers opgeleid in de OldStars-methodiek, die vervolgens worden
ingezet en begeleid om de aangepaste sport- en beweegvormen te introduceren en borgen binnen
verenigingen;
o Om trainers en begeleiders handvatten aan te reiken en zo ouderen op een verantwoorde
wijze via OldStars Sport in beweging te brengen, worden twee cursussen aangeboden. De
opstartcursus , ook wel basiscursus genoemd, en als vervolg daarop eventueel de
verdiepingscursus.
o Voor alle sporten zijn inmiddels trainers opgeleid.
Er is voor elk van de vier walking sports een landelijke spelersraad opgericht, die vervolgens wordt
geadviseerd en begeleid door het Nationaal Ouderenfonds;
o Op dit moment zijn de verenigingen en teams bezig met hun eigen organisatie en zijn er
nog onvoldoende spelers voor een landelijke spelersraad. Het Ouderenfonds vindt het
belangrijk dat de doelgroep vertegenwoordigd is en dat ouderen een stem hebben binnen
de sport. Het komende jaar gaan ze bekijken of een spelersraad hiervoor de beste vorm is
of dat er ook andere varianten denkbaar zijn.
Er is binnen de deelnemende sportverenigingen een ouderenraad opgestart zodat ouderen actief
kunnen meedenken en -praten over de ontwikkeling van de sport en sportomgeving;
o Binnen de verenigingen is er over het algemeen een ouderenraad opgezet, soms in de
vorm van een commissie, soms met enkele initiatiefnemers die de ouderen binnen de
vereniging vertegenwoordigen.
Middels een enquête is onderzocht:
- de invloed van OldStars op de fysieke conditie van de deelnemers (doelstelling: minimaal 60%
ervaart een positieve invloed);
- de invloed op hun sociale netwerk (doelstelling: minimaal 60% ervaart een positieve invloed);
- hun waardering voor OldStars (doelstelling rapportcijfer minimaal 8);
o Het Ouderenfonds heeft in 2019 de focus gelegd op de ontwikkeling van OldStars voor zes
in plaats van vier sporten. Dit heeft als consequentie dat de is uitgesteld naar juni 2020.
Op dat moment kan worden bepaald of OldStars bij de nieuw ontwikkelde sporten
dezelfde positieve effecten heeft op fysieke conditie, sociaal netwerk en welbevinden als
bij walking football.
Er is door het Nationaal Ouderenfonds aanvullend onderzoek uitgevoerd naar behoefte en aanbod van
alternatieve beweegvormen voor specifieke doelgroepen ouderen, zoals dementerende ouderen.
o Om de mogelijkheden te onderzoeken van verantwoord bewegen voor dementerende ouderen
is op vier plaatsen ervaring opgedaan. Voor én met de doelgroep werden OldStars-dagen
georganiseerd bij o.a. KMD in Wateringen en VVV in Venlo. Het enthousiasme bij de
deelnemers bleek groot en ook het draagvlak bij de teams om spelers met dementie te
betrekken. Om hier een goed vervolg aan te geven zal er een apart beweegprogramma moeten
o
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worden ontwikkeld. Spelers die in hun jeugd hebben gesport, pakken het gemakkelijker weer
op dan deelnemers die vroeger niet sportten. Ook de competentiegerichte beweegvormen en
de begeleiding moeten worden ingericht op mensen met dementie. Daarbij worden
beweegactiviteiten aan sociale activiteiten op het sportcomplex gekoppeld. Hier kan een link
worden leggen met De Derde Helft . Het Ouderenfonds is met Alzheimer Nederland in gesprek
over samenwerking en over hoe ook een training over omgaan met dementie opgepakt zou
kunnen worden.
Sportkracht12
Sportkracht12 is het samenwerkingsverband van alle provinciale sportorganisaties. In de periode juni 2019
tot en met december 2021 maakt Sportkracht21 onderdeel uit van de alliantie ‘Sport en bewegen voor
iedereen’. Daarbij vervult de organisatie de rol van schakel tussen landelijk beleid en de regionale- en
lokale praktijk. De inspanningen richten zich op het versterken van de bewustwording rond inclusie en
netwerkvorming.
Bewustwording
De activiteiten richten zich op het delen van kennis en informatie in het lokale en regionale netwerk van
Sportkracht12. Daarbij worden met name buurtsport- en beweegcoaches, regiocoaches aangepast sporten
en verenigingsondersteuners gevoed met kennis en informatie.
Activiteiten die inmiddels hebben plaatsgevonden:
• Tweede kwartaal 2019: Informatie gedeeld met Kenniscentrum Sport & Bewegen over de
interventies en scholingen die vanuit Sportkracht12 worden aangeboden ten behoeve van een
landelijke inspiratielijst. De inspiratielijst geeft inzicht in het beschikbare aanbod waarvan bij de
invulling van de uitwerkingsplannen gebruik gemaakt kan worden.
• Vierde kwartaal 2019: In samenwerking met NOC*NSF, is gestart met ondersteuning van
ReumaNederland bij het opzetten van vier mogelijke pilots. Doel van deze pilots is om met lokale
reumapatiënten verenigingen (RPV’s) te komen tot het vergroten sport- en beweegaanbod en de
instroom van mensen met een vorm van reuma te verbreden.
• Eerste kwartaal 2020: Met VSG is meegedacht over het inhoudelijke programma van 27 regionale
bijeenkomsten in het kader van de Brede Regeling Combinatiefuncties en er is ondersteuning
verleend aan het beweegprogramma 'Ik neem je mee' van NOC*NSF door verspreiding van
wervingsteksten voor deelnemers en sportieve ambassadeurs via onze communicatiekanalen.
Netwerkvorming
Samen met NOC*NSF draagt Sportkracht12 zorg voor de regionale samenwerkingsverbanden (zie ook
‘Opzetten, versterken en uitbreiden van lokale en/of regionale samenwerkingsverbanden’). Het doel van
Sportkracht12 is om in december 2021 15 regionale samenwerkingsverbanden te hebben waarin de vraag
naar passend sport- en beweegaanbod en het beschikbare aanbod samenkomt sterker geborgd is.
Sportkracht12 begeleid 15 momenteel samenwerkingsverbanden. Daartoe zijn inmiddels de volgende
inspanningen geleverd:
• In het laatste kwartaal van 2019 heeft SK12 een eerste bijeenkomst georganiseerd voor haar
procesbegeleiders (13 deelnemers).
• In het eerste kwartaal van 2020 heeft SK12 haar procesbegeleiders definitief gekoppeld aan de
ondersteuningsbehoefte van de samenwerkingsverbanden en is de ondersteuning vervolgens
gestart.
Stichting Life Goals
Stichting Life Goals Nederland zet zich in voor sport voor kwetsbare doelgroepen: mensen vanaf 18 jaar
die zich in multiprobleemsituaties bevinden waarbij een ongezonde leefstijl vaak samen gaat met sociale
isolatie en het mijden van zorg. In de periode van 1 juli 2019 tot 31 december 2021 voert Stichting Life
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Goals de volgende activiteiten op de thema’s bewustwording, netwerkvorming en bevordering van
sportparticipatie.
Bewustwording
Een van de doelen op het gebied van bewustwording is het informeren van gemeenten over het belang en
de kansen van sport voor kwetsbare doelgroepen, onder meer door inbreng op landelijke en lokale
bijeenkomsten van andere organisaties (twaalf in 2019) en door zelf bijeenkomsten te organiseren.
Tijdens de eindejaar bijeenkomst van Stichting Life Goals was zowel het huidige netwerk van gemeenten
aanwezig als potentiele nieuwe gemeenten. Daarnaast is er via diverse platforms over de Life Goals
programma’s gecommuniceerd, waaronder allesoversport.nl en sportknowhowxl.nl . Stichting Life Goals
levert daarnaast een bijdrage aan het vergroten van de kennis van buurtsportcoaches over de doelgroep
waarbij zij kunnen worden ingezet als Maatschappelijke Sportcoaches. Voor de deelnemers aan de lokale
programma’s worden evenementen georganiseerd waarin ontmoetingen tussen deelnemers onderling en
inwoners van de stad centraal staan.
Netwerkvorming
Voor netwerkvorming wordt sterk ingezet op de sportformateurs en op die manier sport voor kwetsbare
doelgroepen onder de aandacht te brengen in de nog op te stellen lokale sportakkoorden, met wisselende
uitkomsten. In Amsterdam, Emmen, Gouda, Haarlem, Lelystad, Utrecht en Wageningen, en is de
doelgroep of de organisatie Stichting Life Goals specifiek genoemd en zijn hier budgetten aan gekoppeld.
Bevorderen sportparticipatie
De primaire doelstelling van Life Goals Nederland is het in beweging krijgen van kwetsbare doelgroepen
door middel van sport. Het doel is om de Life Goals Programma’s in de 24 partnersteden door te laten
groeien naar alle 43 centrumgemeenten. In de tweede helft van 2019 zijn er programma’s gestart in
diverse nieuwe gemeenten, waaronder Apeldoorn, Utrecht, Nijkerk, Rotterdam, Veenendaal en
Zwijndrecht. Dit kalenderjaar zijn Capelle aan de IJssel, Vlaardingen en Smallingerland toegevoegd aan
het netwerk van Stichting Life Goals. Dit brengt het totaal naar 26 programma’s. Sinds september 2019
zijn 4.436 individuele deelnemers bereikt (peildatum 30 maart). Binnen de lopende programma’s zijn in
totaal 188 actieve Maatschappelijke Sportcoaches opgeleid, waarvan 58 coaches uit de doelgroep 16.
VSG
Binnen inclusief sporten en bewegen is de rol van VSG primair om bewustwording rond inclusief sporten en
bewegen bij gemeenten te bevorderen en gemeenten te stimuleren een sport- en beweegbeleid te
ontwikkelen waarmee vanuit de sport een koppeling wordt gemaakt met andere beleidsterreinen en
doelstellingen. VSG heeft kennis en goede voorbeelden verspreid en kennisuitwisseling gefaciliteerd via
haar netwerk. Dit gebeurt onder andere door het benutten van de bestaande VSG communicatiekanalen
en congressen en bijeenkomsten. Hieronder een greep uit de onderwerpen, verspreidingskanalen en
activiteiten, met onder andere inbreng van de alliantiepartners ‘Sport en bewegen voor iedereen’:
• Kennis over stand van zaken doelgroepen, zoals:
Volwaardige sportparticipatie is nog geen gelopen race, Whitepaper sport en bewegen voor mensen met
een beperking, Beweegprogramma’s als (preventieve) inzet voor gezonde en vitale ouderen.
•

16

Aansluiten bij gemeentelijk programma’s, zoals:

Voor actuele cijfers zie: http://stichtinglifegoals.nl/onze-impact/.
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VN-verdrag handicap en daarop aansluitende Handreiking lokale inclusie agenda, Preventieakkoord door
onder de aandacht brengen van beschikbare VNG ondersteuning, en het Samenspeelakkoord,
Inspiratiebundel: Aan de slag met samen spelen.
• Integraal beleid, zoals:
Een leven lang sporten en bewegen (Amersfoort VSG Kennisdag), Subsidiebeschikkingen en specifieke
voorwaarden, inclusiviteit en diversiteit bevorderen ( Amsterdam VSG Kennisdag), Iedereen doet mee Praat niet langer over, maar mét mensen (Emmen VSG congres 2019), Sociaal domein en sport (Weesp),
Inclusieve stad - Tilburg sport en beweegnota (visie- en beleidsplein), VNG Integraal in de wijk aanpak met
informatie m.b.t. ouderen, mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een (licht) verstandelijke
beperking, migratie-achtergrond of chronische ziekte en LHBTI+ en laaggeletterden.
• Inclusief sporten en bewegen in lokale/ regionale sportakkoorden, zoals:
Op basis van vragen een bijdrage geleverd aan lokale bijeenkomsten sportakkoord, verspreiding
voorbeelden lokaal sportakkoord met o.a. aandacht voor beter vindbaar en bereikbaar maken van aanbod
voor mensen met een gezondheidsachterstand (Gennep, Gouda, Olst-Wijhe).
• Sportbevordering en wegnemen belemmeringen, zoals:
Dossier Sportbesluit met aandacht voor activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te
verbeteren, verspreiding van informatie over stimuleringsbudget inclusief sporten en bewegen, Campagne
‘Samen voor een land zonder kinderarmoede’, Stimuleringsregelingen voor zwemvaardigheid door
gemeenten, Lancering Volwassenfonds, ‘Ik neem je mee' laat nóg meer mensen van sporten en bewegen
genieten, verspreiding van o.a. inspiratiesheet Inclusief sporten en bewegen onder sportformateurs (langs
de lokale lijn) en VSG als gesprekspartner en verbinder met netwerk (bijv. sporthulpmiddelen - pilot).
•

Gemeenten inspireren om buurtsportcoaches in te zetten en de link met Brede regeling
combinatiefuncties (langs de BRC lijn), zoals:
BSC Magazine Vitale aanbieders met o.a. De buurtsportcoach en cultuurcoach bewijzen hun waarde,
uitgestelde regionale BRC- bijeenkomsten voorjaar 2020: 27 bijeenkomsten met thema inclusie door o.a.
alliantiepartners ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ en een sessie ‘Breng beweging in de wijk’ - Bas van
de Goor Foundation, BRC Kennisdag december 2019 met o.a. Sport inzetten als middel tot activering en
ontwikkeling van kwetsbare groepen, Nationale Diabetes Challenge – Bas van de Goor Foundation en 3
sportcafés (Sportcafé mensen in armoede, Sportcafé mensen met beperking, Sportcafé ouderen).
Kenniscentrum Sport & Bewegen
Het Kenniscentrum Sport & Bewegen (KCSB) is geen officiële alliantiepartner maar heeft tot en met
februari 2020 een meedenkende rol gehad en was aanwezig bij de alliantiebijeenkomsten. KCSB vervult
een rol in het bijeen brengen en ontsluiten van kennis en agenderen urgente thema’s. In april 2020 zijn
een aantal concrete kennisvragen geformuleerd en verspreid. Bijvoorbeeld een kennisvraag vanuit de
alliantie over feiten en cijfers over specifieke doelgroepen ten behoeve van de bewustwordingscampagne
die Zouka Media uit zal voeren. Daarnaast wordt op verzoek een actueel overzicht van feiten en cijfers
over sport- en beweegdeelname en van de regelingen in de sport voor kwetsbare doelgroepen ontsloten.
Kennis over inclusief sporten en bewegen wordt op een themapagina gebundeld.
Daarnaast is het KCSB betrokken als lid van de klankbordgroep (naast VWS, NOC*NSF en VSG) en
beoordeelt het de input op de innovatiechallenges.
Special Olympics Healthy Athletes
Healthy Athletes helpt bij het verbeteren van sportprestaties en bestaat uit zes onderdelen die gratis
aangboden worden: Fit Feet, Special Smiles, Opening Eyes, FUNfitness, Healthy Hearing en Health
Promotion. Healthy Athletes is een test, in een ontspannen sfeer, tijdens verschillende toernooien van
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Special Olympics. Tijdens Healthy Athletes wordt de sporter getest en wordt er gekeken naar hoe hij/zij
loopt, beweegt ziet en hoort. Daarnaast controleert Healthy Athletes het gebit, de algemene conditie en
krijgt de sporter (en begeleider/ouder) een persoonlijk advies. Ook verzorgt Healthy Athletes
tandenpoetsles, een gebitsbeschermer of een nieuwe (sport)bril als dat nodig blijkt.
Sinds eind maart is de Scoor-Je-PR app live. Dit is een app waarmee de sporters balans, conditie en kracht
kunnen trainen. Hun coach monitort en begeleidt ze met fittesten en tips. Zo blijven ze sociaal en fysiek
actief. De pilot die momenteel gedraaid wordt met de app zou getest worden op de atleten die in juni
naar de nationale spelen zouden gaan.
Tijdens het geplande Health congres in juni kunnen huisartsen en andere zorgprofessionals meer leren
over de omgang en behandeling van verstandelijk beperkten. Door de coronacrisis is dit congres uitgesteld
tot waarschijnlijk najaar 2020.
Het programma is al grotendeels vastgesteld waarbij de essentie van het congres is om zorgprofessionals
te laten weten dat diagnostisering te wensen overlaat en kennis te delen ten aanzien van de doelgroep.
Voorbeelden zijn de Healthy Athlete checks in eerdere jaren waarbij van de 400 screenings al 200 brillen
zijn voorzien (deze waren nodig of waren eerder verkeerd aangemeten). Daarnaast bleek een derde van
de deelnemers gehoorproblemen te hebben die niet eerder bekend waren. Naast het onder de aandacht
brengen van de data blijft het programma van het congres hoogstwaarschijnlijk hetzelfde.
Special Olympics Play Unified
Play Unified brengt sporters met en zonder verstandelijke beperking met elkaar in contact met als doel
dat zij in hun houding en gedrag positief veranderen. Met de programma’s Play Unified op het sportveld,
Play Unified op het schoolplein en Playunified op de werkvloer en de PlayUnified Monitoring levert Special
Olympics een bijdrage aan het verbinden van Nederlanders met en zonder beperking binnen de sport. De
Special Olympics Nationale Spelen 2020 in Den Haag zijn geannuleerd. De meeste ontmoetingen vanuit
Play Unified werkten naar deze spelen toe. Er wordt nu gezocht naar alternatieve ontmoetingen
bijvoorbeeld online of later dit jaar op het schoolplein.
Play Unified op het sportveld
Play Unified activiteiten zijn ontmoetingen waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samen
een positieve ervaring delen. Denk hierbij aan samen naar een voetbalwedstrijd gaan, of samen trainen.
Play unified op het schoolplein
• 14 scholen hebben zich met groep 6/7 aangemeld (500-600 kinderen).
• Sportverenigingen worden gekoppeld aan scholen en atleten.
• Er worden gastlessen gegeven met een Special Olympic presentatie (en een ontmoetingsfilmpje als
de atleten en scholieren elkaar niet ontmoeten).
• Scholentribune (met openingsceremonie) stond op het programma voor de spelen.
Play Unified op de werkvloer
•
Special Olympics komt presentatie geven om tot een call for action te komen.
•
Bedrijven gaan eventueel ook samen sporten met de atleten.
•
Verschillende bedrijven komen met vrijwilligers (bijv.: Rabobank, Aegon, Coca Cola, en Fox
Sports.
Stichting Gouden dagen met de Vitaliteitsspelen
Senioren bewegen te weinig, vooral senioren die minder mobiel zijn, een chronische aandoening hebben
of wonen in een zorgcentrum. De Vitaliteitsspelen werkt dit jaar aan een nationaal beweegprogramma
voor ouderen. Zij doe dit met de volgende activiteiten:
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Kennis delen: bewezen en effectieve interventieprogramma’s activiteiten en mogelijkheden
worden gedeeld op het platform van Kenniscentrum Sport & Bewegen.
Het vormen van (voorlichtings)materiaal en een beweegmodule voor zorginstellingen en hun
medewerkers.
Het implementeren: deze interventies worden actief door speciaal opgeleide beweegcoaches
geïmplementeerd. Via Vitaliteitscoaches bij zorginstellingen wordt advies op maat gegeven
middels beweegscans.
Het opleiden en coachen: Het vergroten van de kennis over bewegen voor ouderen bij
zorgprofessionals, buurtsportcoaches, vrijwilligers en anderen die een positieve impact kunnen
hebben op ouderen.
Bewustwording: het Streven naar een grotere bewustwording voor het belang van bewegen voor
ouderen, en dan met name de grote voordelen die dit biedt voor kwetsbare ouderen. Dit door
actieve promotie via het platform (via sociale en reguliere) media.
Het organiseren van de week van de vitaliteitsspelen. In de eerste week van september 2020
(indien mogelijk) kunnen alle deelnemende zorgcentra verschillende activiteiten organiseren.

Voetbal voor iedereen
Voetbal voor iedereen is een projectsubsidie die aan de KNVB is verleend en zowel binnen het thema
inclusief sporten en bewegen als positieve sportcultuur valt. Het project zoals dat was beoogd is
uiteindelijk groter en onderdeel geworden van het plan ‘Ons voetbal is van iedereen. Samen zetten we
racisme en discriminatie buitenspel’17 (zie hoofdstuk 6.4) dat in februari 2020 is gepubliceerd. Dit plan is
opgesteld door de KNVB, Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de Rijksoverheid en is met
maatschappelijke belangenorganisaties afgestemd. De inspanningen en resultaten van het plan ‘Ons
voetbal is van iedereen. Samen zetten we racisme en discriminatie buienspel’ zullen worden gemonitord.
Voetbal voor iedereen is een netwerk van maatschappelijke belangengroepen. Om voetbal voor iedereen
leuk en plezierig te houden wordt samen met maatschappelijke groepen opgetrokken. Het gaat om
maatschappelijke groepen die naast positieve ervaringen in het voetbal ook negatieve ervaringen hebben,
zoals uitsluiting, discriminatie of kansenongelijkheid. De KNVB gaat ieder jaar vier netwerkbijeenkomsten
organiseren met de diverse belangengroeperingen waaronder; het supporterscollectief, de Stichting
Maccabi Nederland, de Stichting Suriprofs, het Centrum Informatie en
Documentatie Israël (CIDI), de Anne Frank Stichting, het Samenwerkingsverband Marokkaanse
Nederlanders (SMN), het Inspraak Orgaan Turken (IOT) en de John Blankenstein Foundation. Deze
bijeenkomsten zijn bedoeld om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en samen op te trekken in de
strijd tegen discriminatie.
Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar
Het doel van dit project is om sporthulpmiddelen tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding beter
beschikbaar en bereikbaar te maken om zo de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking
te stimuleren.
De concept handreiking is in mei gereed. De concept handreiking wordt vervolgens in vier pilots getoetst.
De pilots zijn inmiddels bekend:
• Een groot stedelijke gemeente: Den Haag
• Een plattelandsgemeente: Emmen
• Provinciaal: Provincie Noord Brabant

17

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/21568/0436-voetbal-van-iedereen.
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Specialistisch centrum: Digitaal specialistisch centrum

Eind 2021 zullen de pilots afgerond zijn en wordt de handreiking op basis van input uit de pilots aangepast
en met gemeenten en andere betrokken partijen gedeeld.
Door de stuurgroep Protocollering en Prijssystematiek Prothese (PPP)-been is een protocol
verstrekkingsproces beenprothesen opgesteld. Deze is eind 2019 gepubliceerd18 en is behulpzaam bij het
definiëren van de onduidelijkheden omtrent aanvragen en vergoeden van sportprothesen in de
Zorgverzekeringswet. Het document is onderdeel van het PPP protocol beenprothesen en armprothesen en
is tot stand gekomen i.s.m. zorgaanbieders (SOHN), verwijzers (Nederlandse Vereniging van
Revalidatieartsen (VRA), Werkgroep Amputatie en Prothesiologie (WAP) en zorgverzekeraars CZ, VGZ en
Zilveren Kruis.
In 2020 wordt verder gewerkt aan het beter beschikbaar en bereikbaar maken van sporthulpmiddelen.
Vervoersvoorziening sporters met een ernstige handicap
Het vervoer voor ernstig (lichamelijk) gehandicapte teamsporters van en naar wedstrijden en trainingen
wordt sinds enkele jaren gecoördineerd door Stichting Special Heroes Nederland, die het uitvoeren van
het vervoer zelf uitbesteedt aan Transvision. Vanwege kans op ongeoorloofde staatssteun is voor het
vervoer een Europese aanbesteding uitgezet. Rond de zomer van 2020 verwacht het ministerie van VWS de
nieuwe constructie in te kunnen laten gaan.
Ongehoord sportief
Dit is een traject waaraan de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB), Gehandicaptensport
Nederland en WinterWerkt gezamenlijk werken. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van
VWS en NOC*NSF. De belangrijkste doelen van Ongehoord Sportief zijn:
• Integratie van de sport voor mensen met een auditieve beperking in de reguliere sport
(projectleiding Gehandicaptensport Nederland)
• Het opbouwen van een netwerk van personen en organisaties actief in de sport en ten behoeve
van mensen met een auditieve beperking (projectleiding Gehandicaptensport Nederland)
• Het omvormen van de KNDSB tot een organisatie (stichting of vereniging) die verantwoordelijk is
voor (projectleiding WinterWerkt):
o Het aanleveren van informatie en kennis aan GSN over de omgang met mensen met een
auditieve beperking in de sport.
o De organisatie en financiering van nationale selecties van sporters met een auditieve
beperking en hun deelname aan internationale kampioenschappen en Deaflympics.

18

https://www.ispo.nl/protocol-verstrekkingsproces-beenprothesen.
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