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NEDERLAND WORDT WEER
EEN BEETJE GIDSLAND

Europese prijs voor Tilburg
Den Bosch was in 2012 de eerste Nederlandse gemeente die tot European City of Sport werd uitgeroepen, vier jaar later is Tilburg de tweede. De onderscheiding is niet alleen een opsteker voor de Brabantse universiteitsstad, die zowel met haar accommodaties als met haar netwerk van mensen en
instellingen indruk heeft gemaakt, maar ook voor het Nederlandse sportbeleid als zodanig. Het hoeft
blijkbaar niet alleen ons poldermodel te zijn waarmee we in Brussel hoge ogen gooien.
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Dat Tilburg een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van sportbe-

ging er nu alleen maar om op te schalen naar Europees niveau.”

leid was al duidelijk toen de stad in 2014 Sportgemeente van het

De Wilde is al dertig jaar actief binnen de sportsector, de laatste

Jaar werd. Dat die voorbeeldfunctie niet beperkt hoeft te blijven tot

tien jaar exclusief voor de gemeente Tilburg. Hij heeft van nabij

het eigen land was iets waar het gemeentebestuur nog niet bij had

gezien hoe de stad haar web van hoogstaande sportaccommoda-

stilgestaan. “Zowel Corniel Groenen, die Den Bosch had laten mee-

ties geleidelijk over de hele gemeente legde, maar ook hoe het net-

doen met de Europese competitie, als André de Jeu van VSG heeft

werk van medewerkers en verbindingen steeds fijnmaziger werd.

hard geprobeerd ons ervan te overtuigen onze kandidatuur te stel-

“Mijn eigen werk evolueerde van het operationele naar het advise-

len”, aldus Jack de Wilde, beleidsadviseur Sport bij de gemeente Til-

rende. Dan komt er wat meer afstand tot het veld, maar ook meer

burg. “VSG is ook nauw betrokken geweest bij onze kandidaatstel-

overzicht. Ik ben trots op de organisatie zoals die er nu staat. Ik durf

ling zelf. Met de landelijke onderscheiding voor Sportgemeente

zonder bescheidenheid te zeggen dat wij op veel niveaus de zaken

van het Jaar hadden we immers al de ervaring ervoor, zei men. Het

goed op orde hebben. Maar we hebben dan ook de beschikking over
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een geweldig reservoir aan mensen in en buiten de gemeentelijke
organisatie. Dankzij de sportopleidingen van Tilburg (zoals ROC
Sport en Bewegen, Fontys Hogeschool sporteconomie en de Johan
Cruyff University) hebben we alleen al 300 studenten per jaar die
met en voor ons werken. In het kader van stages en afstudeerprojecten nemen die allerhande taken op zich, van puur operationele
tot wetenschappelijk onderzoek, waarvan wij de resultaten weer
kunnen gebruiken. Daarnaast hebben we een dertigtal combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches werkzaam in de stad.
Het uitgangspunt voor een intensieve samenwerking met welzijn,
gezondheid en onderwijsinstellingen was voor ons dus heel gunstig. Toen de transformaties op de Haagse agenda kwamen te staan
waren wij als stad er al grotendeels klaar voor. Wij delen onze kennis en ons netwerk bovendien volop met onze partners, met als

Uitreiking van award European City of Sport in Brussel

gevolg dat gezondheid en onderwijs de sportsector graag inschakelen voor het bereiken van hun eigen doelen. Tilburg is daarom
ook JOGG- (Jongeren Op Gezond Gewicht-)gemeente. Meer nog: de

Haagse weerslag

samenwerking verloopt op zo’n gelijkwaardig niveau dat onze part-

En toch heeft deze Europese prijs uiteindelijk ook weer een posi-

ners (vooral de basisscholen met combinatiefunctionarissen) ook

tieve weerslag op ons eigen sportbeleid. Eén zwaluw maakt nog

graag bereid zijn mee te betalen aan de kosten daarvan. We hebben

geen zomer. De Europese onderscheiding voor Den Bosch – een

als sport nu al meer vraag dan ons aanbod kan leveren.”

stad die in sportief opzicht sterk op Tilburg lijkt – kon nog als een
toevalstreffer worden afgedaan. Nu Tilburg de titel European City

Verbreding

of Sport voor 2016 mag voeren is er al meer sprake van een model

Tilburg loopt voorop waar het de implementatie van de sport als

dat mét de stad bekroond wordt. De bezuinigingen van de voorbije

actief middel om gezondheid en welzijn betreft. Dat speelde een rol

crisisjaren hebben de sportsector grotendeels ongemoeid gelaten,

bij de toekenning van de nationale prijs vorig jaar en dat speelde

vooral dankzij de bijna unanieme steun voor investeringen vanuit

eveneens een rol in de award die de stad van ACES Europe kreeg,

de gemeenteraden, maar het is niet ondenkbaar dat bij hernieuwde

want de buitenlandse juryleden die Tilburg bezochten toonden zich

economische tegenwind de budgetten alsnog zullen moeten krim-

niet alleen onder de indruk van de accommodaties. “Wat in Neder-

pen. Dan is het goed dat Den Haag merkt dat er in Brussel met waar-

land speelt – het vermijden of in ieder geval uitstellen van zorgkos-

dering over het Nederlandse gemeentelijke sportbeleid gesproken
wordt, zó veel zelfs dat we in dit opzicht weer gidsland beginnen te

“Ik durf zonder bescheidenheid
te zeggen dat wij op alle niveaus
de zaken goed op orde hebben”

worden. De minister die dan van plan mocht zijn de kaasschaaf of
hakbijl uit de kast te halen zal zich wellicht nog eens tweemaal achter de oren krabben. De bekroning European City of Sport is dus niet
alleen een prijs voor alle Tilburgers, maar ook een beetje voor alle
Nederlandse sportaanbieders.

ten door middel van sport en bewegen en het sociaal sterker maken

Verder lezen...

van mensen en het werken aan normen en waarden via hun deel-

Op het Visie & Beleidsplein op www.sportengemeenten.nl

name in sportieve verbanden – speelt natuurlijk ook in de rest van

kunt u het volgende document downloaden:

beleid dan bij ons”, aldus De Wilde. “Sportbeleid is meer dan alleen

‘Gemeente Tilburg (2011), Beleidsnota sport 2011 – 2016’ bij

faciliteren, sportbeleid is ook steeds meer stimuleren. Die verbre-

Gemeentelijke sportnota’s

Sport & Economie

Europa. Maar daar is sportbeleid nog steeds meer accommodatie-

ding is in Nederland allang een feit, maar buiten onze grenzen nog
altijd een proces dat gaande is. Het ziet ernaar uit dat ACES die ver-

‘Mulier Instituut (2014). Verenigingsmonitor Tilburg 2014’ bij

breding een steuntje in de rug wil geven door een stad als Tilburg

Sportstimuleringsbeleid

Europees onder de aandacht te brengen.”
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