VSG-voorzitter Lucas Bolsius (links) en Bart Volkerijk,
Sportkracht 12

MEER INHOUD, MEER DUIDELIJKHEID EN
SAMEN EEN STUK STERKER

Samenwerkingsovereenkomst
Sportkracht12 en VSG
Medio december werd de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Vereniging Sport en
Gemeenten en Sportkracht12. Het contract tussen de organisaties was het logische gevolg van een
situatie die feitelijk al jaren speelt. Beide organisaties spannen zich in om de kracht van sport binnen
gemeentelijk beleid optimaal te benutten.

Tekst: Sandra van Maanen
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SPORTKRACHT12

VSG en Sportkracht12 trekken vanaf nu offi-

delen en met goede voorbeelden inspiratie

levert, kan gemeenten helpen sportief en

cieel samen op, om zo de weg voor eendui-

te bieden.”

actief beleid concreet te maken. Ook een

dig sportbeleid (met heldere en voor ieder-

Als voorbeeld haalt Volkerijk regionale

partner als NOC*NSF zal daaraan bijdragen,

een duidelijke afspraken over rollen, taken

samenwerking aan. “VSG is aanjager van

bijvoorbeeld via de Olympische Netwerken

en verantwoordelijkheden) te plaveien. Het

landelijke aansturing op het gebied van

of talent- en topsportprogramma’s. Een

doel: sport en bewegen nog prominenter op

regionale netwerken. De kennis van VSG is

ander aspect waarbij gemeenten makkelij-

de agenda zetten, met een optimale inzet

groot. Wij organiseren jaarlijks in Zuid-Hol-

ker support mogen verwachten betreft de

van middelen.

land een sportcongres waarbij wethouders

inzet van buurtsportcoaches bij de gemeen-

De vraag waarom samenwerking tus-

van veel gemeenten aanwezig zijn. Waarom

ten. “Ook daarin kunnen provinciale spor-

sen beide organisaties interessant is, is

zou je daar geen koppeling in maken?

torganisaties een rol spelen”, zegt Volkerijk.

daarmee misschien al beantwoord. Toch

Samenwerking levert een groter bereik en

“Net zoals VSG trouwens, die een taak in de

illustreert Bart Volkerijk, bestuurslid van

kostenefficiëntie op, daar profiteert ieder-

coördinatie, uitrol en scholing van buurt-

Sportkracht12 en directeur van Sportser-

een van.”

sportcoaches vervult.”

Buurtsportcoaches

Startmoment

De samenwerking tussen de beide partijen,

De ondertekening van de samenwerkings-

waarbij VSG vooral op bestuurlijk en Sport-

overeenkomst mag een logische stap lijken

kracht12 op uitvoerend beleidsniveau input

in onderlinge verbinding, het is vooral het

vice Zuid-Holland, graag waarom het con-

“Van argwaan mag
geen sprake zijn,
gelukkig is die
er ook niet”

Vereniging Sport en Gemeenten en Sportkracht12 gaan op structurele basis
samenwerken om:
• eenduidig beleid te voeren waarin heldere en voor iedereen duidelijke afspra-

tract tussen beide organisaties zo zinvol

komen sport en bewegen goed op de agenda te staan en is er sprake van een

is. “We komen elkaar al jaren tegen binnen

optimale inzet van middelen, zodat een optimaal resultaat wordt behaald.

Sport & Maatschappij

ken zijn vastgelegd over rollen, taken en verantwoordelijkheden. Hierdoor

het sportlandschap, waarin bijvoorbeeld
ook NISB en NOC*NSF verkeren. Binnen het

De te maken afspraken spelen zich af op de drie niveaus:

veld zijn we in feite allemaal met hetzelfde
bezig: we willen vooral meer mensen in

• bestuurlijk;

beweging krijgen. Vanuit onze behoefte om

• ambtelijk;

daar inhoud aan te geven, is het handiger en

• uitvoerend.

slimmer deskundigheid te koppelen, samen
op te trekken. Dat levert bovendien meer

Om ondersteuning aan de verenigingen, gemeenten en het maatschappelijk mid-

duidelijkheid op, voor gemeenten en sport-

denveld op een kwalitatief goed niveau te borgen is samenwerking noodzakelijk.

aanbieders.”

Dit kan op regionaal en lokaal niveau door bundeling van kennis en middelen.

Koppelingen maken

De samenwerking tussen Vereniging Sport en Gemeenten en Sportkracht12

Volgens Volkerijk is het ook de tijdsgeest

komt onder andere tot uiting in de volgende kernactiviteiten:

die om meer transparantie vraagt. “Het is
een veld dat in beweging is, een bijzonder

• deskundigheidsbevordering en scholing;

beleidsveld voor gemeenten, zonder wet-

• vertaling landelijk beleid naar lokaal niveau en vice versa;

telijk kader. Iedereen ziet het belang in van

• gezamenlijke uitvoering van advies- en ondersteuningstrajecten.

gezonde, fitte bewoners. En gelukkig zijn er
diverse regelingen en impulsen om daaraan

De bovengenoemde kernactiviteiten worden per regio (hierin kunnen een of meer

te werken. De rol van zowel VSG als Sport-

provinciale sportorganisaties betrokken zijn) vastgelegd in jaarlijkse uitvoerings-

kracht12 is om als belangenbehartiger

programma’s.

partijen optimaal te informeren, kennis te
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bijvoorbeeld ook aansprekend sport- en
beweegaanbod binnen de Wmo passeren.”

Kwaliteitsimpuls
Een ander speerpunt de komende maanFoto: Shutterstock.com

den is de kwaliteitsimpuls voor buurtsportcoaches. Hoe vragen gemeenten

“Het is handiger
en slimmer
deskundigheid te

startmoment om echt samen te gaan wer-

koppelen, samen

Over Sportkracht12

ken. “De neuzen staan nu dezelfde kant op.

Sportkracht12 (12 staat voor het

Het heeft tijd gekost iedereen zover te krij-

aantal provincies) is het loket voor

gen. Om echt samen te werken en elkaar te

potentiële opdrachtgevers om in

versterken moet je elkaar en vooral elkaars

één keer contact te krijgen met

positie erkennen. Van argwaan mag geen

die aan en op welke ondersteuning van

de provinciale sportorganisaties.

sprake zijn, gelukkig is die er ook niet. Wat

bijvoorbeeld NOC*NSF en NISB mag gere-

De sportorganisaties kunnen zo

nu belangrijk is, is het tonen van goede

kend worden? Kansen en gelegenheid

gezamenlijk makkelijker en beter

voorbeelden binnen de sport om nog meer

genoeg dus om samenwerking vorm te

landelijke opdrachten accepteren en

samenwerking tot stand te brengen.”

geven, ook op het gebied van communi-

nieuwe opdrachten werven.
Sportkracht12 vormt dé schakel
tussen de landelijke en de lokale
sportwereld, met de bijbehorende
kennis van de landelijke, provinciale,
regionale en lokale (sport)markt.
Gezamenlijk werkt Sportkracht12
aan een gezond en sportief Nederland. De provinciale sportorganisaties spelen een belangrijke rol in de
ambitie om van Nederland een echt
sportland te maken in het kader van

op te trekken”

catie. “Dit alles willen we koppelen aan de

“Samenwerking
levert een groter

nieuwe taken van de gemeenten, bijvoorbeeld waar het gaat over het overdragen
van sportaccommodaties aan sportverenigingen”, zegt Volkerijk.

bereik en
kostenefficiëntie op,
daar profiteert
iedereen van”

Verder lezen…
Op het Visie & Beleidsplein op
www.sportengemeenten.nl kunt u de
volgende documenten downloaden:

het Olympisch Plan 2028.
‘Vereniging Sport en Gemeenten (2013).

Sportkracht12 stelt zich ten doel om

De komende weken zal op regionaal niveau

Uitvoeringsprogramma ‘zichtbaar’

opdrachten in landelijke projecten te

overleg plaatsvinden tussen provincies,

en ‘dichtbij’’ bij Landelijke nota’s en

verwerven op de vakgebieden sport-

sportorganisaties, VSG en Sportkracht12

rapporten

beleid, sportstimulering en gezond-

om activiteiten te concentreren. Als voor-

heid, waarbij voor de implemen-

beeld van zo’n samenwerking haalt Volke-

‘Vereniging Sport en Gemeenten (2012).

tatie en uitvoering gebruik wordt

rijk de jaarlijkse bijeenkomst van ambte-

Zichtbaar en dichtbij, strategische

gemaakt van de lokale kracht van de

naren en sportwethouders in Zuid-Holland

visie 2012-2016’ bij Landelijke nota’s en

provinciale sportorganisaties.

aan. “Een moment van kennisdeling en

rapporten

verrijking, waarbij actuele thema’s, maar
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