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Flevoland
Flevoland,
sportiefste
provincie

Voorwoord
Flevoland en sport: inmiddels
een logische combinatie. Niet zo
vreemd, als je kijkt naar onze
prachtige provincie met al haar
ruimte, water en wind. Die biedt
ongekende mogelijkheden voor
allerlei verschillende sporten.
Ook heel logisch dus dat sport
een belangrijke doelstelling is in
het collegeakkoord met het motto ‘Flevoland, sportiefste provincie’. Sport is daarmee een belangrijk
onderdeel van de Flevolandse identiteit.
Als gedeputeerde juich ik dat toe, want sport is het cement van de samenleving. Het leert kinderen en jongeren winnen en verliezen en samenwerken. Bovendien draagt sport bij aan een gezond leven en integratie
van mensen met verschillende achtergronden en leeftijden.
Bovendien is sport belangrijk om Flevoland te promoten; sport verbindt overheden, bedrijfsleven en de rest
van de samenleving. Alle reden dus om vanuit de provincie een stevig en enthousiasmerend Sportbeleid neer
te zetten.
Met de vorige nota ‘Tijd voor Sport’ is een stevig fundament gelegd voor het Flevolands sportbeleid.
Met het nieuwe beleid dat u nu in handen hebt, kijken we naar de toekomst tot 2013. Juist voor de lange
termijn biedt sport volop mogelijkheden in en aan onze provincie. Denk aan het realiseren van grootschalige
sportvoorzieningen, een talentencentrum, maar ook aan het binnenhalen van grote, (inter)nationale sportevenementen. Daarnaast willen we het voor mensen met een beperking gemakkelijker maken om mee te
doen aan reguliere sport
Ons beleid is nadrukkelijk bedoeld voor álle Flevolanders. Voor jong en oud, en op alle sportniveaus. Wij
willen hen stimuleren een levenlang zelf actief te zijn: bijvoorbeeld door een balletje te slaan, te schieten of te putten. (Maar een sport zonder bal is natuurlijk ook prima!) Door te genieten van (top)sport,
hun (top)talent te ontwikkelen, samen te werken en om de handen uit de mouwen te steken als vrijwilliger. We gaan duidelijke keuzes maken met een goede spelverdeling tussen gemeente, sportwereld,
bedrijfsleven, onderwijs en gezondheidszorg. Op die manier kunnen we samen beter scoren.
John Bos
Gedeputeerde Sport
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Dromen,
denken
en doen
Sportnota provincie Flevoland 2010-2013

Dromen, denken en doen
Tijdens een serie themasessies, voorjaar 2009, werd door allerlei betrokkenen onderzocht wat de Provincie, gemeenten en sportwereld voor elkaar kunnen betekenen, welke kernsporten in Flevoland een thuis zouden kunnen vinden, hoe talent
optimaal te ontwikkelen, hoe om te gaan met gehandicaptensport en welke rol
marketing en gebiedspromotie kunnen hebben.
Flevoland heeft al veel te bieden op sportgebied, maar het aangaan van nieuwe
uitdagingen gaat door. De boodschap is helder: sport is belangrijk voor Flevoland.
Sport in Flevoland is tussen 2005 en 2008 duidelijk op de kaart gezet. Soms letterlijk. Denk bijvoorbeeld aan het spraakmakende Topsportcentrum in Almere Poort,
(inter)nationaal is het handboogcentrum in Almere een schot in de roos en ook
de turnhal in Urk en de kunstijsbaan FlevOnice in Biddinghuizen worden goed gebruikt. Internationale belangstelling en deelname is er voor evenementen zoals
de jaarlijkse Holland Triathlon en het WK honkbal in Almere en het NK marathonschaatsen op natuurijs op de Oostvaardersplassen bij Lelystad.
Dankzij deze ontwikkelingen en resultaten heeft Flevoland inmiddels een belangrijke positie in sportminnend Nederland. Het is niet voor niets
dat het congres over het Olympisch Plan in 2006 in het
Aviodrome in Lelystad georganiseerd werd en de Nederlandse Olympische ploeg in het Topsportcentrum Almere werd uitgezwaaid. Sport levert
daarmee ook een positieve bijdrage aan de
gebiedspromotie. Een sterke verbinding
tussen sport en economie, gebiedsontwikkeling en bepaalde raakvlakken met
cultuur, ligt dus voor de hand.
De provincie Flevoland wil de ontwikkelingen stevig verankeren en uitbouwen. Daarbij wordt volop ingezet op
het verbinden van partijen binnen en
buiten de sport, het maken van keuzes en het bieden van een platform
voor de sport.
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Trends

Flevoland heeft de wind mee. In de afgelopen periode hebben zich - lokaal,
regionaal en landelijk - een aantal interessante trends afgetekend. Trends die uitstekende aanknopingspunten voor de ontwikkeling van de sport bieden.
Een leven lang actief
Voetballen op straat, bewegen in een club, wedstrijdsport, talentontwikkeling of
topsport, dat maakt niet uit. Iedereen een levenlang sporten. ‘Een leven lang
actief’ is zowel het motto als de basis voor sportontwikkeling.
Sport wordt op lokaal, regionaal en landelijk niveau steeds belangrijker gevonden. Sport is ook maatschappelijk van grote waarde en kan een positieve bijdrage
leveren aan gezondheid, sociale cohesie, participatie, en economische gebiedsontwikkeling. Dit ‘sportinclusief denken’ prikkelt overheden tot het verbinden
van beleidsthema’s en portefeuilles die elkaar versterken. Vanuit onderwijs, zorg,
welzijn, cultuur, economie, recreatie en toerisme en ruimte zijn interessante samenwerking en - dwarsverbanden met de sportwereld mogelijk. Voor de Provincie
ligt daar een belangrijke rol.
Pijlsnel!
De Almeerse Handboogschutterij behoort tot de internationale top en
Peter Elzinga is een topsporter in de club. Een Flevolands composietbedrijf onderzoekt of Peter’s pijlen eventueel van ander, sneller
materiaal gemaakt kunnen worden. En dat is een win/winsituatie voor
Peter en het bedrijf!
Er is tussen de verschillende provincies een groot verschil in ambitie
en actieniveau. De trend is wel dat sport als een uitstekende
manier gezien wordt om de meerwaarde en zichtbaarheid van
de provincie te vergroten. Sport wordt door gemeenten en
provincies ook steeds vaker gebruikt om inwoners en het
bedrijfsleven te binden en te boeien en als extra argument bij de keuze voor een vestigingsplaats.
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Uitgaan van je eigen kracht
Aansprekende sportactiviteiten, goede accommodaties, evenementen en sportprestaties...eigen kracht en identiteit moeten daarbij uitgangspunt zijn. Die
kracht kan bestaan uit het hebben van prima sportaccommodaties, bedrijven die
kunnen helpen bij sportinnovatie, maar ook het hebben van wind en water kan een
kracht zijn. Iedere sport stelt eigen eisen en het is slim te kijken naar de sporten
die bij Flevoland passen en die verder te ontwikkelen.
Olympisch Plan 2028
Landelijk is er nóg een ambitie: de kandidaatstelling voor de Olympische en Paralympische Spelen van 2028. Om dat te kunnen verwezenlijken is een sterk sportklimaat onontbeerlijk. Daarvoor is een bijdrage van de hele Nederlandse samenleving
nodig.
Het Olympisch Plan is omarmd door het kabinet, IPO, gemeenten en VNO-NCW.
Ook voor Flevoland vormt het Olympisch Plan de basis voor een eigen plan waarin de ideeën over de ontwikkelingen naar voren komen. De bouwstenen in het
Olympisch Plan2028 zijn: sportontwikkeling, maatschappelijke thema’s, media en
sportwaarden zoals respect, doorzettingsvermogen, sportiviteit.
Excelleren mag weer!
Eind 2008 is er, in het kader van het Olympisch Plan, door de rijksoverheid geld
vrijgemaakt voor de organisatie van grootschalige internationale evenementen in
Nederland. Tegelijkertijd is er een klimaat aan het ontstaan waarbij talent tot
volle wasdom mag komen. Excelleren mag weer! Talentontwikkeling is één van de
speerpunten waarmee het verschil met de concurrentie kleiner gemaakt kan worden. Daarom worden landelijk de beste talenten en de beste begeleiding samengebracht in Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO) en Nationale Trainingscentra
(NTC). Een nieuwe ontwikkeling die de topsport een stevige impuls geeft.
Ook op regionaal niveau is er beweging. Regionale talentontwikkeling wordt een
belangrijke schakel in de opleiding van talent tot topsporter. Via regionale talent
ontwikkeling kan talent de stap maken naar de (inter)nationale top!
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taken en
positie
van de
provincie

Taken en positie van de Provincie
Het kàn: Flevoland de sportiefste provincie. Dat is duidelijk als je in het weekend
de provincie intrekt. Fietsen, skaten, varen, hardlopen, wandelen... het landschap
nodigt daartoe uit. Een uitstekende samenwerking tussen gemeenten en Provincie
is essentieel voor het creëren van een succesvol sportklimaat. Als provinciaal en
gemeentelijk sportbeleid elkaar aanvullen en versterken, ontstaat er toegevoegde
waarde en synergie.
Het spreekt voor zich dat sportverenigingen, bonden, onderwijsinstellingen,
buurtwerkorganisaties en dergelijke, de belangrijkste partijen zijn als het gaat om
sportaanbod en de organisatie van evenementen. Meer dan ooit zijn sterke partnerships en coalities tussen de gemeenten, de Provincie, de sport, het onderwijs
en het bedrijfsleven noodzakelijk.

Rolverdeling

Gemeenten
Gemeenten zorgen ervoor dat de basis sterk is. De gemeenten gaan vooral over de
breedtesport. Ook zijn gemeenten verantwoordelijk voor sportstimulering binnen
de driehoek buurt, onderwijs, sport (BOS), op brede scholen etc.
Provincie
De provincie heeft een aanvullende de rol en neemt initiatieven op regionaal ni10

veau. De provincie zet zich in om het voorzieningenniveau voor de sport uit te
breiden. Daarnaast worden partijen op regionaal niveau met elkaar verbonden.
De provincie houdt zich bezig met thema’s die gebaseerd zijn op de kracht en
eigenheid van Flevoland en de actuele ontwikkelingen en kansen op sportgebied.
Het effect? Een sterker imago van Flevoland op (inter)nationaal niveau.
Thema’s provincie:
• Kernsporten
• Talentontwikkeling
• Gehandicaptensport
• Evenementen (en grootschalige accommodaties)
• Marketing en gebiedspromotie
• Stimulering levenlang sporten
Provincie en gemeenten kunnen alleen succesvol zijn als ze ook veel met andere
partijen optrekken.

Sportservice Flevoland & Olympisch Netwerk

Sportservice Flevoland voert het provinciale sportbeleid uit. Sportservice Flevoland heeft nadrukkelijk een rol bij zowel de ontwikkeling als bij de uitvoering van
de ambities. Bij de thema’s gericht op topsport en talentontwikkeling krijgt het
Olympisch Netwerk, onderdeel van Sportservice Flevoland, een sterke positie.
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kernsporten

14

Kernsporten
Kernsporten, talentontwikkeling, gehandicaptensport,
evenementen en het stimuleren van een leven lang
sporten...De thema’s waar de Provincie zich op
richt, hebben allemaal met elkaar te maken.
De keuze voor een kernsport heeft direct
effect op talentontwikkeling en
evenementen.

Kernsporten in Flevoland

Flevoland kan zich onderscheiden
met sporten die bij ons passen én
bijdragen aan de identiteit van onze
provincie. De keuze voor bepaalde
kernsporten betekent niet dat er voor
andere takken van sport geen ruimte
en aandacht meer is. Het betekent wél
dat de kernsporten steviger verankerd
worden en ze over de volle breedte
prioriteit krijgen.
Gaandeweg kunnen er, afhankelijk van de
ontwikkelingen, kernsporten toegevoegd worden of afvallen. Wat zou het mooi zijn als elke
gemeente een sport heeft die bij die gemeente
en haar inwoners past! De keuze voor de kernsporten
wordt gemaakt op basis van een aantal criteria.

dat geval moeten we kijken naar wat we wél kunnen doen. Het is duidelijk dat er
maatwerk geleverd moet worden want iedere tak van sport stelt eigen eisen. We
moeten onszelf voortdurend afvragen welke onderdelen van de sport in Flevoland
beoefend kunnen worden en welke evenementen er kunnen plaatsvinden.
Om de sportpiramides op te kunnen bouwen en te versterken, wordt er samenwerking gezocht met het onderwijs en het bedrijfsleven. Door links te leggen tussen
innovaties uit het bedrijfsleven enerzijds en toepassing van die innovaties in de
sport anderzijds, wordt het voor bedrijven aantrekkelijk om zich in Flevoland te
vestigen. Bedrijven kunnen hun binding met Flevoland ook versterken door sponsoring van een kernsportevenement of een in een kernsport actieve Flevolandse
sporter. Anderzijds kunnen Flevolandse (top)sporters worden ingezet als ambassadeurs voor zowel hun sport als voor de provincie.
Allianties vormen
De Provincie zal allianties vormen met gemeenten, bonden en verenigingen.
Allianties voor optimale samenwerking op het
gebied van breedtesport, wedstrijdsport en talentontwikkeling /
topsport, kortom voor de hele
piramide. De samenwerking is
gerichtop de doorontwikkeling van de kernsport in
Flevoland.

Criteria kernsporten
• Dichtheid sport (aantal verenigingen en deelnemende leden)
• De organisatorische basis en kracht van verenigingen
• Accommodaties en trainingsfaciliteiten
• Ruimtelijke kracht en eigenheid Flevoland
• Cultuur / identiteit Flevolanders
• Aanwezige talenten en toppers
• Mogelijkheid voor organisatie evenementen
• Aangesloten bij NOC*NSF.
De sportpiramide: kernsporten, wonen, leren en werken
Een sportpiramide houdt in dat, waar mogelijk, voorzien wordt in alle aspecten:
trainen, wonen, leren, werken en ‘presteren’. Dat zal niet altijd haalbaar zijn, in

16

17

18

19

Talentontwikkeling
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Talentontwikkeling
Talentontwikkeling is één van de speerpunten in het landelijke sportbeleid van
de overheid (VWS) en de sport (NOC*NSF), maar de ontwikkeling van talent naar
topsporter is een complex proces. Talent komt pas tot bloei in een goed klimaat.
Er is een lange opleidingsweg te gaan waarbij een programmatische aanpak vereist
is. Een dergelijke aanpak werkt alleen als een brede persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van jeugdige sporters het uitgangspunt is.

Van talent naar topsporter

Om talent te ontwikkelen zijn er faciliteiten en voorzieningen nodig, professionele
talentcoaches en begeleiders, de mogelijkheden de vereiste trainingsuren te kunnen maken en school en training op elkaar af te stemmen. Topsporters en toptalent
uit de hoogste selecties kunnen zich op de Olympische Spelen, WK’s en NK’s voorbereiden in de Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO) en in de Nationale Trainings Centra (NTC) Op deze CTO’s en NTC’s combineren sporters trainen, wonen,
werken en studeren in een omgeving die alle benodigde faciliteiten biedt.

Flevoland begeleidt de weg naar de top

Een grote uitdaging voor de Provincie is de doorstroom van jongere talenten
naar de NTC’s en CTO’s. Oftewel: de doorstroom van regionaal niveau naar de
(inter)nationale top. Veel sporttalent vertrekt uit Flevoland om elders een topsportopleiding te volgen. Voor Flevoland ligt het dus voor de hand dat we ons
richten op de ontwikkeling en groei van eigen talenten en de jeugd.

Regionaal talentencentrum

De Provincie wil onderzoeken of een regionaal talentencentrum haalbaar is. Een
regionaal talentencentrum bundelt talent, de beste coaches, begeleiding en voorzieningen. Daarbij gaat het niet alleen om fysieke voorzieningen maar ook om
ondersteuning, begeleiding en kennis. We willen dat Flevolands talent in Flevoland
kan trainen, wonen, studeren en werken.
Voor de breedtesport is talentontwikkeling de brug en de verbinding naar de topsport. Een regionaal talentencentrum is daarom voor de breedtesport, verenigingen en het onderwijs een extra stimulans. Een regionaal talentencentrum, bij
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voorkeur gekoppeld aan de kernsporten, kan daarnaast ook een
belangrijke bijdrage leveren aan de gebiedspromotie van Flevoland.
De ontwikkeling van topsporters met een baan is in de sportwereld landelijk een actueel thema. Bij de politie en defensie
wordt er al aan gewerkt topsporters een werkplek te geven.
Ook in Flevoland denken we daarover na. Bijvoorbeeld door
te onderzoeken of het mogelijk is topsporters en talenten een
dienstbetrekking te bieden bij provinciale en gemeentelijke
overheden.

Criteria

De keuze voor de takken van sport die onderdeel kunnen uitmaken van een regionaal trainingscentrum wordt gebaseerd op
onderstaande criteria. De keuze wordt gemaakt door Provincie,
de gemeenten en een adviescommissie.
• De sport is aangesloten bij NOC*NSF als topsport.
• De bond voert het regionale en / of nationale trainingsprogramma voor talenten uit in Flevoland.
• De bond is van plan een regionaal en / of nationaal
trainingsprogramma voor talenten in Flevoland uit
te voeren.
• Aantal talenten op hoogste (inter)nationale niveau die
trainen in Flevoland.
• Aantal talenten op hoogste (inter)nationale niveau die van
plan zijn te trainen in Flevoland.
• Aantal clubs dat uitkomt op hoogste (inter)nationale niveau.
• Trainingsaccommodaties en trainingsfaciliteiten.
• Bij voorkeur aansluiting bij kernsport.
• Mogelijkheid voor organisatie van evenementen op
(inter)nationaal niveau.
Naast de ontwikkeling van regionale talentencentra willen we
ook individuele talenten en topsporters uit Flevoland met maatwerk ondersteunen.
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gehandicaptensport
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Gehandicaptensport
De scheiding en barrières tussen mensen met en zonder handicap zijn niet meer
actueel en worden ook niet meer geaccepteerd. Sportverenigingen en sportbonden
worden steeds toegankelijker voor sporters met een handicap. Mensen met een
beperking kunnen sporten bij een speciﬁeke sportvereniging maar ook bij een reguliere sportvereniging. Bovendien kan sport een belangrijke impuls geven aan de
sociaal emotionele ontwikkeling. Ook Flevoland maakt zich sterk voor integratie
van de gehandicaptensport en onderschrijft daarmee de landelijke visie en lijn.
De provincie wil de sportmogelijkheden voor mensen met een handicap vergroten.
Dat kan door gebruik te maken van de bestaande sportinfrastructuur. Sporters met
een beperking moeten bij een reguliere sportclub terecht kunnen. Dat kan door
bijvoorbeeld een speciaal team of een afdeling op te zetten. Daarnaast is het ook
belangrijk de betrokkenheid van gehandicapte sporters bij vrijwilligers- en bestuursactiviteiten van de sportverenigingen te stimuleren.

Samenwerking met het speciaal onderwijs

De schoolperiode is de meest cruciale en beïnvloedbare periode als je mensen aan
het sporten wilt krijgen. Het is daarom belangrijk dat ook gehandicapte kinderen
kennis kunnen maken met verschillende sporten en zij de weg weten te vinden naar
een sportvereniging. Daarom wil de provincie programma’s ondersteunen die door
het speciaal onderwijs en de sportverenigingen worden ontwikkeld en uitgevoerd.
Programma’s die een breed sportaanbod bieden met als doel de kinderen structureel te laten sporten en uiteindelijk lid te laten worden van een vereniging in de
buurt. Er wordt aansluiting gezocht bij succesvolle stimuleringstrajecten in andere
delen van het land. Bijvoorbeeld bij ‘Special Heroes’, dat ontwikkeld is door Stichting De Onderwijsspecialisten, Gehandicaptensport Nederland en NOC*NSF.

Evenementen en integratie

Ook het integreren van evenementen past bij dit beleid. We
willen geïntegreerde evenementen en evenementen
speciaal voor de gehandicaptensport, een plek geven. Voor sporters, het publiek, de vrijwilligers
en de pers biedt dit enorme meerwaarde en
kansen voor samenwerking en integratie.
Een mens is meer dan zijn of haar handicap. Niet de beperking staat centraal
maar de mens, de sporter.

26
27

evenementen

28

Evenementen
Tijdens evenementen krijgen sporters de kans te excelleren voor eigen publiek.
Ook hebben evenementen een stimulerende werking op de deelname aan de
sport. Daarnaast zijn evenementen krachtige instrumenten voor gebiedspromotie en marketing, het economisch belang, binding en trots.
Er zijn verschillende soorten evenementen mogelijk. Op internationaal niveau gaat het om Europese en Wereldkampioenschappen,
Grand Prix, World Cups, de Europese jeugdkampioenschappen
en de Wereld jeugdkampioenschappen. Op nationaal topniveau
hebben we het over nationale kampioenschappen, nationale
bekerwedstrijden en de hoogste competities. Dit geldt ook
voor gehandicaptensportevenementen.
De besluitvorming over waar een evenement gehouden
wordt, ligt bij de Internationale Federatie van een sport.
Om (top)sportevenementen naar Flevoland te kunnen halen, zijn goede accommodaties, faciliteiten voor publiek
en pers, een sterke lobby, acquisitie en een goede organisatie van evenementen nodig.

Criteria

Welke evenementen we willen organiseren wordt
gebaseerd op onderstaande criteria. Samen met de
gemeenten en een adviescommissie vult de provincie
de keuzes op basis van de criteria in. Als basis wordt de
nationale en internationale evenementenkalender vanuit de
sport gehanteerd.
• Bij voorkeur aansluiting bij kernsporten
• Bij voorkeur aansluiting bij nationale
evenementenkalender NOC*NSF / VWS
• Kansen voor gebiedspromotie/marketing Flevoland
• Het evenement past bij de eigen kracht van Flevoland
• Bij voorkeur aanwezigheid accommodatie geschikt voor evenement
• Bij voorkeur aanwezigheid sterke evenementenorganisatie
• Er is sprake van samenwerking met een nationale bond.
• Het evenement biedt ook ruimte voor breedtesport / gehandicaptensport.
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een levenlang
sporten

32

Een
levenlang
sporten
De provincie ondersteunt de
ambitie van de sportwereld
en de landelijke overheid om
mensen een levenlang te binden
aan sport. ‘Iedere Flevolander
een leven lang actief’, is het
motto voor de sportontwikkeling
in Flevoland. Een leven lang actief
gaat niet alleen over het nut van
bewegen. Sport biedt heeft ook een
belangrijke maatschappelijke functie.
Sport brengt mensen bij elkaar en vergroot
daarmee de sociale cohesie. Daarbij zal ook
aandacht gegeven worden aan het voorkomen
van ﬁnanciële belemmeringen om kinderen te laten
sporten.
Om een levenlang sporten mogelijk te maken, moet sport
voor iedereen in de provincie toegankelijk zijn. Het is daarbij van
wezenlijk belang dat de basis - de breedtesport - staat als een huis. Wij
zullen gemeenten adviseren bij het leggen van dat fundament.
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marketing en
gebiedspromotie

Marketing en
gebiedspromotie
Flevoland is een jonge provincie waarvan de cultuur, historie en identiteit nog
volop in ontwikkeling zijn. Sport kan een belangrijke bijdrage leveren aan
de gebiedspromotie van Flevoland; tegelijkertijd proﬁteert de Flevolandse
sportwereld ervan als Flevoland een ‘sterk merk’ wordt. Sport is daarbij een
belangrijk hulpmiddel.

Van sportief naar sportiefste

Als het ons lukt het sportbeleid uit te voeren zoals we dat graag willen, kunnen we
ons verder onderscheiden. Ons beleid kan zorgen voor een positief, consistent en
eenduidig beeld van Flevoland bij mensen binnen en buiten de provincie.
De ambitie is al helder geformuleerd:

‘Flevoland, de sportiefste provincie van Nederland’.
Daarmee tonen we lef en ambitie en dagen we onszelf uit.
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