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Van akkoord naar uitvoering:
hoe nu verder met het lokale
sportakkoord?
344 Nederlandse gemeenten hebben een lokaal of regionaal sport-

In 86 procent van de trajecten is een kerngroep gevormd (of ver-

-akkoord gesloten en uitvoeringsbudget aangevraagd (peildatum 8

gelijkbare groep, zoals kopgroep, regiegroep of stuurgroep), die de

november 2020). Sportverenigingen hebben de lokale sportakkoor-

uitvoering van het akkoord gaat sturen of bewaken. Voor het ver-

den gemiddeld het vaakst ondertekend (figuur 1). Naast de partijen

volgtraject gaven de sportformateurs enkele aandachtspunten

in figuur 1 waren de gemeente (100%), een gemeentelijk sportser-

mee (tabel 1).

vicebureau of sportbedrijf (82%) en/of een lokale sportraad (28%)

Figuur

ondertekenende partij.
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Typen organisaties die lokale sportakkoorden hebben ondertekend (in gemiddelde aantallen organisaties per
sportakkoord, weergegeven met 1 decimaal, n=202)*
* Niet voor alle akkoorden was op te maken wie de ondertekenaars waren.
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Bron: Mulier Instituut; analyse kenmerken lokale sportakkoorden, zomer 2020, n=269.

Rechts Bron: Mulier Instituut/VSG; vragenlijst sportformateurs, zomer 2020, n=236, respons 91%.
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Aandachtspunten voor de uitvoering van de lokale sportakkoorden, volgens sportformateurs

Formuleren van concrete
maatregelen

Aanjagende rol
De uitvoering en samenwerking moet
worden blijven aangejaagd, door de
kerngroep of andere sturende partij of
persoon.

Laaghangend fruit
plukken
Op korte termijn zorgen voor
succesmomenten en prestaties, om de
energie en het enthousiasme vast te
houden.

Het ‘omzetten’ van de ambities naar
concrete maatregelen om tot uitvoering
te brengen.

€

Goede
communicatie

Budget

De successen van het lokale akkoord
uitdragen en op die manier zorgen dat er
energie en aandacht voor blijft.

Gemeente meer regie
Een grotere rol van de gemeente
bij het bewaken van de voortgang,
bijvoorbeeld door het begeleiden van
de kerngroep. Vaak wordt genoemd dat
hiervoor meer beschikbare uren voor
beleidsambtenaren nodig zijn.

Het uitvoeringsbudget van 2020
ook beschikbaar maken voor
2021 en het zoeken naar andere
financieringsbronnen dan alleen het
uitvoeringsbudget.

Nieuwe impuls geven
na coronaperiode
Het organiseren van een nieuw
startmoment of op een andere manier
zorgen dat de energie terugkomt als veel
heeft stilgelegen door de coronacrisis.
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