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Wie
zijn wij?
Vereniging Sport en Gemeenten is hét platform van
gemeenten voor doorontwikkeling en positionering
van sport en bewegen als bindend element in de
samenleving.
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Wat is onze

missie?

Het beleidsterrein ‘Sport en bewegen’ is van groot

Het brede belang van sport en bewegen vergt

belang voor het algemeen welzijn van burgers.

blijvende en specifieke aandacht van gemeenten.

Sport- en beweegactiviteiten bieden mogelijk-

Of het nu gaat om breedtesport of topsport, om

heden tot talentontwikkeling, een zinvolle vrije-

georganiseerde of ongeorganiseerde activiteiten,

tijdsbesteding, actieve deelname aan de maat-

om sport als doel of om sport- en beweeg-

schappij en het bevorderen van de gezondheid.

activiteiten als middel.

Gemeenten vervullen een belangrijke rol als

Dit geldt ook voor de ondersteuning van

het om sport en bewegen in Nederland gaat.

gemeenten bij de integrale vormgeving, ontwik-

Als regisseur door middel van voorwaarden-

keling en uitvoering van sportbeleid en accom-

scheppend beleid en als financier van de vele

modatievraagstukken. Kennisuitwisseling en het

sportaccommodaties die ons land rijk is.

bevorderen van deskundigheid vormen belangrijke componenten bij deze ondersteuning.

Zorgen dat sport- en beweegactiviteiten voor
alle burgers toegankelijk, in de buurt aanwezig en

Deze ondersteunersrol als partner voor gemeenten

veilig zijn, vormen samen met het stimuleren van

op het beleidsveld sport en bewegen geeft

een gezonde levensstijl, speerpunten. Ook is

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) al ruim

‘Sport en bewegen’ een waardevolle partner om

60 jaar duurzaam bestaansrecht.

doelstellingen op andere beleidsvelden te realiseren,
zoals onderwijs, zorg, stedelijke ontwikkeling en

“VSG is als geen ander in staat om,
in het belang van het lokale sport- en
beweegbeleid in de meest brede zin
van het woord, bij te dragen aan
deskundigheidsbevordering van haar
achterban. Omdat het gemeentelijk
sport- en beweegbeleid sterk wordt
beïnvloed door keuzes o.a. in
Den Haag is het van groot belang
dat de gemeentelijke insteek een
stem heeft die gehoord wordt.
VSG kan die stem verwoorden.
Daarom is de gemeente
’s-Hertogenbosch VSG- lid.”
Corniel Groenen,
hoofd sport en recreatie,
gemeente ’s-Hertogenbosch

citymarketing.
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Wat zijn onze

ambitie s?

VSG is er voor alle gemeenten

Het VSG-netwerk is landelijk erkend en

Voor en door gemeenten die lid zijn én voor

gewaardeerd als kennisplatform

en door gemeenten die geen lid zijn. Voor en

VSG beschikt over een netwerk dat is samen-

door grote, middelgrote en kleine gemeenten.

gesteld uit overheden, non-profit organisaties en

Gemeenten die vragen hebben op het gebied van

bedrijfsleden. De kennis, ervaring en innovatieve

sport en bewegen, of dit nu beleid(sontwikkeling)

ontwikkelingen die vanuit dit netwerk worden

of accommodaties betreft, kunnen bij VSG terecht.

gegenereerd is kwalitatief hoogwaardig, praktisch
toepasbaar en vooruitstrevend.

VSG is zichtbaar én dichtbij

“Eén van de interessantste VSG-activiteiten
zijn de expertmeetings. Daar wordt een
thema ﬂink uitgediept, zowel in theorie als in
praktijk. De groeiende aandacht voor de integrale
benadering van sport binnen VSG is een goeie
ontwikkeling. Want sport binnen de gemeente,
als autonoom beleid, krijgt een sterkere positie door
de kwaliteiten van sport voor andere beleidsterreinen
en vice versa samen te brengen.”
JolAnDA VAn BrUGGen,

VSG is voor alle gemeenten op laagdrempelige

VSG is dé poortwachter voor het ontsluiten van

wijze toegankelijk en bereikbaar. Zowel het

betrouwbare en actuele kennis en informatie

bestuur als de VSG-medewerkers. In de vorm

VSG ontsluit en verstrekt betrouwbare en actuele

van persoonlijk contact, maar ook tijdens

kennis en informatie. Alle gemeenten kunnen met

(digitale) ontmoetingen.

vragen over sport en bewegen terecht bij VSG.
Ook werken kennisorganisaties, kennisinstituten

VSG is dé gesprekspartner namens gemeenten

en bedrijven met VSG samen om kennis en infor-

Gemeenten zijn voor de rijksoverheid, de

matie op het gebied van sport en bewegen aan

georganiseerde sportsector en vele landelijke

gemeenten beschikbaar te stellen.

partijen en organisaties een partner om tot

adViseUr maatschappeliJKe ontWiKKelingen,

beleids- en activiteitenuitvoering te kunnen

gemeente enschede

komen. VSG is dé intermediair namens gemeenten
en strategisch gepositioneerd in het centrum
van dit krachtenveld.
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Wie

vertegenwoordigen wij?
Gemeenteleden en bedrijfsleden vormen samen

Gemeenteleden

het VSG-netwerk. Circa 70% van de Nederlandse

Het unieke VSG-netwerk biedt gemeenten een

gemeenten is aangesloten bij Vereniging Sport en

platform voor ontmoeting en kennisuitwisseling,

Gemeenten. Ruim veertig bedrijven is lid van het

zowel voor bestuurders als ambtenaren. De jaar-

platform. Ook provinciale sportraden, sport(service)-

lijkse VSG-activiteiten geven gemeenten de ruimte

bedrijven en zwembaden zijn welkom als lid.

om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en
nieuwe ideeën of inspiratie op te doen. VSG-leden

Alle landelijke actoren (de ministeries van VWS

kunnen tegen een gereduceerd tarief deelnemen.

en OCW, het NOC*NSF, het IPO en de VNG) erkennen
Vereniging Sport en Gemeenten als vertegenwoor-

Bedrijfsleden

diger van de Nederlandse gemeenten op het

De ruim veertig bedrijfsleden van VSG hebben

gebied van sport. In nauwe samenwerking met

exclusief toegang tot het VSG-netwerk. Bedrijfs-

de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

leden kunnen o.a. deelnemen aan landelijke en

treedt VSG op landelijk niveau op als gespreks-

regionale bijeenkomsten. VSG-bedrijfsleden

partner namens gemeenten in contacten met

brengen hun kennis en expertise graag in in

ministeries, sportkoepels en onderzoek- en

ons netwerk, uiteraard conform nauwgezette

onderwijsinstellingen.

spelregels die daarbij gelden.

“VSG staat voor het aangaan van
verbindingen en samenhang in het
gemeentelijk sportbeleid en vertegenwoordigt daarin de gemeenten. Het kennisdelen,
het netwerken en de informatievoorziening is
van groot belang en ondersteunt sportwethouders.
Voor het formuleren van nieuw beleid richting het Rijk
of de VNG heeft VSG een duidelijke klankbordfunctie.”
WeTHoUDer elly DeUTeKoM-MUnTJeWerFF,
gemeente opmeer
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Hoe
werken

Modellen
voor sportbeleid

wij?

1

Sportstimuleringsmodel
Dit model is het sportbeleid dat we minimaal aan-

wezig achten in elke gemeente en de basis vormt voor de
andere modellen. De vergroting van sportdeelname onder
alle lagen van de bevolking staat centraal. Sport wordt
hierbij beschouwd als een verdienstelijk goed, waarbij de
overheid zorgt voor een laagdrempelige toegang tot de
sport- en beweegactiviteiten. De twee varianten binnen het
sportstimuleringsmodel zijn het (proactieve of reactieve)

VSG zet zich in om gemeenten in de volle breedte te ondersteunen bij

Organisatie

accommodatiebeleid en het sportondersteuningsbeleid.

de voorbereiding, bepaling en uitvoering van sport- en beweegbeleid.

VSG is een landelijke organisatie met vier regionale afdelingen.
De aangesloten gemeenten bepalen op de algemene ledenvergadering

Dat doen we als landelijk platform door:

gezamenlijk de koers van de vereniging. De organisatie bestaat

• gemeentelijke belangen te behartigen in samenwerking met

uit een landelijk bestuur, regionale besturen met als uitvoerend

menteel ingezet om sociale doelstellingen te realiseren.

de VNG en in te brengen bij de rijksoverheid, de georganiseerde

orgaan het bureau in Den Haag. Een aantal commissies adviseert en

Het gaat om doelstellingen op het terrein van volksgezond-

sport en andere landelijke partners;

ondersteunt de organisatie; vier regio-adviseurs ondersteunen de

heid, maatschappelijke verbondenheid en betrokkenheid.

VSG-afdelingen en ambassadeurs vertegenwoordigen VSG op

Breedtesport staat centraal, topsport speelt geen of een

plekken waar het belang van sport en gemeenten centraal staat.

zeer bescheiden rol. Er wordt ingezet op bevordering van

• een laagdrempelig, rijk geschakeerd en actief netwerk aan te
bieden. Gemeenten kunnen elkaar en andere deskundigen op
het gebied van sport en bewegen ontmoeten en informatie en
kennis uitwisselen;

bepaalde positieve bijeffecten van sport. De eerste variant
binnen het Sociale ontwikkelingsmodel is Sport, bewegen en

VSG baseert haar ondersteuning op vier modellen voor sportbeleid

gezondheid. Hier wordt sport gekoppeld aan het (preventieve)

die gemeenten kunnen hanteren. Deze modellen zijn op initiatief van

gezondheidsbeleid. In de tweede variant wordt ingezet op

VSG ontwikkeld en zijn samenhangende gehelen van doelstellingen

de bevordering van Maatschappelijke verbondenheid. Hier

en uitvoering van sport en beweegbeleid en accommodatie-

en beleidsinstrumenten, die passen bij verschillen in grootte, locatie

vormt het werkzame bestanddeel het sociale karakter van

vraagstukken te bieden.

en ambities van gemeenten .

sport; het feit dat sport mensen bij elkaar brengt.

bewegen te bevorderen, ontwikkelen en ontsluiten;
• ondersteuning bij de integrale vormgeving, ontwikkeling
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In dit model wordt sport gestimuleerd én instru-

Inhoud

• algemene en innovatieve kennis en informatie over sport en

1

2

Sociale ontwikkelingsmodel

1

Nederland Sportland. Visie op de rol van de gemeente in de realisatie van Nederland Sportland. Vereniging Sport en Gemeenten, 2010.
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3

economische ontwikkelingsmodel
In dit model ligt het accent naast sportstimulering

4

integrale model
Dit model is de optelsom van alle voorgaande

op de instrumentele inzet van sport ter bevordering van

modellen. Integrale model is het basismodel van het

de lokale economie. Bijvoorbeeld als verbetering van het

lokale sportbeleid uitgebreid met varianten uit het

toeristisch imago, de werkgelegenheid en/of vestigings-

sociale en het economische ontwikkelingsmodel.

klimaat. Hier spelen evenementen, grootschalige accom-

De grootte van de varianten kan lokaal verschillen.

modaties en topsport meestal een belangrijke rol.

Een gemeente kan lokaal inzetten op beide varianten

De belangrijkste variant van het Economisch ontwikke-

van het Sociale ontwikkelingsmodel en de variant

lingsmodel is die waarbij sport wordt ingezet bij de City-

Citymarketing uit het Economische ontwikkelings-

of regiomarketing. De andere twee varianten lijken voor

model, terwijl er niet of nauwelijks wordt geïnvesteerd

enkele gemeenten weggelegd, namelijk om sport nadruk-

in de varianten Innovatie en Werkgelegenheid.

Wat
organiseren wij?

kelijk te verbinden met (technologische) Innovatie of
sport nadrukkelijk te benoemen als sector waarbinnen
Werkgelegenheid kan worden gecreëerd.

VSG is hét platform voor sport en bewegen

inTeGrAle MoDel

voor alle Nederlandse gemeenten. Ambtenaren,
wethouders, bedrijven en deskundigen ontmoeten
elkaar op landelijke expertmeetings, congressen

sport, beWegen
en geZondheid

maatschappeliJKe
Verbondenheid

en kennisdagen. Of komen elkaar tegen op de
citY marKeting

innoVatie

WerKgelegenheid

regionale vakoverleggen, themabijeenkomsten
of studiereizen van één van de VSG-afdelingen.

SporTSTiMUlerinGSBeleiD

Jaarlijks organiseert VSG haar landelijke
congres in samenwerking met een gastgemeente.

ACCoMMoDATieBeleiD

Ook het Nationale Zwembadcongres, de Kennisdag Sport- en Zwemaccommodaties en een
aantal expertmeetings staan op het programma.
Voor wethouders organiseren we speciale

De gemeente is autonoom voor wat betreft het voeren

opeenvolgende stappen, die een gemeente kan maken

van een sportbeleid en heeft dus grote vrijheid als

om tot een afweging en keuzes te komen voor het formu-

het gaat om de inrichting en uitvoering van het sport-

leren van haar sportbeleid. Het Integrale model vormt

beleid en de formulering van ambities op dit terrein.

tevens de basis voor de inhoud van het magazine Sport

Het visiedocument Nederland Sportland beschrijft

& Gemeenten én van het Visie & Beleidsplein op de

bovenstaande modellen en geeft een aantal logische

VSG-website.
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wethoudersbijeenkomsten.
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Welke projec ten
VSG stond aan de wieg van tal van regelingen zoals BOS, BSI, drenkelingendetectie, schoolzwemvangnetten en de combinatiefuncties/

voeren wij uit?

buurtsportcoaches. De afgelopen jaren voerde VSG de projecten ‘Sport
Lokaal Samen’ en ‘Waterdicht’ uit. De actuele VSG-projecten zijn:

Sport en Bewegen in de Buurt

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweeg-

Beweegvriendelijke omgeving

leerlingvolgsysteem Beweeg ABC

VSG heeft in – in opdracht van het

aanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze

VSG is betrokken bij het project ‘Beweegvriendelijke omgeving’.

VSG is de initiator van het leerlingvolg-

Ministerie van VWS – en in samen-

ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen. De Sport-

In het netwerk Beweegruimte werkt VSG samen met partijen

systeem Beweeg ABC. Beweeg ABC, het leerling-

werking met NOC*NSF, NISB, VNG,

impuls richt zich vooral op mensen die te weinig of helemaal niet be-

en initiatieven op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

volgsysteem voor basisbeweegvaardigheid,

VNO-NCW en MKB-Nederland het projectbureau ‘Sport en Bewegen

wegen en heeft als uitgangspunt de wensen en behoeften van potentiële

VSG is hierin de schakel naar gemeenten en stimuleert beleids-

bevordert en ondersteunt een gezonde en

in de Buurt’ onder haar hoede. Het VWS-programma ‘Sport en Bewe-

sporters. De uitvoering is in handen van ZonMW en NOC*NSF.

vorming op dit gebied. Het thema Beweeg Vriendelijke Omgeving

sportieve leefstijl onder basisschoolleerlingen.

gen in de Buurt’ is in 2012 van start gegaan en bestaat onder andere

sluit nauw aan bij het project ‘Sport en Bewegen in de Buurt’.

Dit leerlingvolgsysteem, waarmee de sport- en beweegvaardigheid

uit twee financiële impulsen: de Sportimpuls én de Brede impuls

De Brede impuls combinatiefuncties is een structurele impuls voor

Meer informatie op www.nisb.nl bij het thema ‘Ruimte voor

van kinderen over een langere periode wordt gevolgd, motiveert,

combinatiefuncties.

de uitbreiding en bredere inzet van combinatiefuncties met extra

bewegen’.

signaleert en intervenieert. Beweeg ABC is een aanpak op maat voor

Buurtsportcoaches. De VNG en VSG stimuleren gemeenten aan de

elke leerling, het kind staat daarbij centraal! Scholen en gemeenten

VSG, NOC*NSF en NISB vormen samen de ondersteuningsstructuur

slag te gaan met een meer op de omgeving gericht sport- en bewee-

kunnen gratis gebruik maken van dit leerlingvolgsysteem. De testen

van het VWS-programma. Het VSG-projectbureau ‘Sport en Bewegen

gaanbod en gebruik te maken van deze Brede impuls combinatie-

zijn makkelijk uit te voeren en de resultaten worden online ingevoerd.

in de Buurt’ verzorgt zowel de algemene ondersteuning als de speci-

functies. VSG biedt gemeenten ondersteuning bij het realiseren en

Meer informatie op www.beweegabc.nl.

fieke ondersteuning richting gemeenten.

implementeren van Buurtsportcoaches.
Meer informatie op www.sportindebuurt.nl.
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Wat
doen we nog meer?
Deelname stuurgroepen en besturen

stimulering van sportdeelname’ wordt uitgevoerd door het Mulier

Verkiezing Sportgemeente van het Jaar

platform gemeenten met een

VSG heeft zitting in diverse stuurgroepen, commissies en besturen.

Instituut en de Universiteit van Utrecht. In dit onderzoek staat de

Jaarlijks organiseert VSG samen met

Betaald Voetbal organisatie (BVo)

Een voorbeeld hiervan is participatie in normcommissies die richtlijnen

betekenis van sportvoorzieningen voor sportdeelname centraal.

NOC*NSF en de VNG de verkiezing ‘Sport-

Ruim dertig gemeenten in Neder-

opstellen voor verschillende sportaccommodaties en sportvelden.

In hoeverre levert de bouw, het beheer en de exploitatie van sport-

gemeente van het Jaar.’ Deze verkiezing

land hebben een betaald voetbal-

Met deelname in deze commissies zien we toe op een realistische

accommodaties een bijdrage aan de vergroting van sportdeelname?

heeft tot doel een duurzaam sport- en be-

organisatie binnen haar grenzen.

ontwikkeling van normen en zorgen we ervoor dat de financiële

De resultaten van dit onderzoek zullen handvatten opleveren voor

consequenties voor gemeenten (als eigenaar van veel sportaccom-

organisaties die hieraan werken.

Academie
Sport en Beleid

participeren in wetenschappelijk onderzoeken
VSG participeert in twee onderzoeksprojecten. Het onderzoeksproject

Expertise- en trainingscentrum
voor (lokale) overheden

weegbeleid bij gemeenten te stimuleren

Een aantal daarvan heeft het initiatief genomen tot oprichting van

en succesverhalen te delen. Voor gemeen-

het ‘Platform gemeenten met een BVO.’ VSG verzorgt de algemene

ten biedt de verkiezing een podium waarop lokale inspanningen en

ondersteuning van dit platform. Gemeenten willen binnen dit plat-

Academie voor Sport en Beleid

initiatieven de aandacht krijgen. Deelnemende gemeenten kunnen zich

form van elkaar leren, zaken afstemmen, kennis delen en elkaar

VSG participeert in de Academie

door de verkiezing ‘Sportgemeente van het Jaar’ profileren naar hun

adviseren. Alle gemeenten met een BVO kunnen lid worden.

Sport en Beleid. De Academie

stakeholders (zoals inwoners, lokale sportinfrastructuur, bedrijfsleven,

Sport en Beleid biedt opleidingen

overheid, etc.). Deelnemende gemeenten beantwoorden tien kern-

Het platform staat een gezonde bedrijfstak betaald voetbal voor ogen.

vragen over het sportklimaat in de gemeente. Daarnaast is er elk jaar

Een gezonde bedrijfstak waarmee ook uit gemeentelijk perspectief

modaties) beperkt blijven. Ook is VSG vertegenwoordigd in het
bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden|NRZ.
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‘Verbinding zorg, sport & bewegen. Onderzoek naar samenwerking van

en trainingen aan voor mensen die werkzaam zijn in de gemeente-

buurtsportcoaches, lokale zorg en sportaanbieders en participatie van

lijke wereld van sport en bewegen. Het cursusaanbod kent vier

een aanvullende opdracht bijv. het beschrijven van een Beste initiatief

op een open en transparante wijze informatie wordt uitgewisseld,

buurtbewoners’ wordt uitgevoerd door de Leerstoelgroep Gezond-

aandachtsgebieden: visie en strategie, sport- en beweegbeleid,

op het gebied van sport en bewegen, waarbij de gemeente een belang-

op een zakelijke wijze afspraken worden gemaakt en met name ook

heid & Maatschappij van de Wageningen Universiteit. Het onderzoek

beleidsuitvoering, en beheer en exploitatie. De Academie wil een

rijke rol heeft gespeeld of het schrijven van een thema-essay. In de

een bedrijfstak die zich zelf kan bedruipen. Het platform wil dat

richt zich op de vragen Wat is het effect van de inzet van de buurt-

bijdrage leveren aan de professionalisering en ontwikkeling van

afgelopen jaren hebben de gemeenten Weert, Rotterdam, De Bilt,

bereiken in samenspraak met de betrokken actoren (zoals BVO’s,

sportcoaches? En Wat is het effect van de leefstijlinterventies?

het beleidsveld ‘sport en bewegen’.

Enschede, ’s-Hertogenbosch en Arnhem de titel ‘Sportgemeente van

KNVB, Stichting Meer dan Voetbal, BMC en ministeries).

Het onderzoek ‘Naar een optimale inzet van sportvoorzieningen ter

Meer informatie op www.academiesportenbeleid.nl.

het Jaar’ weten te veroveren.

Meer informatie op www.gemeentenmetbvo.nl.

Meer informatie op www.sportgemeentevanhetjaar.nl.

18

19

VSG als Kennisplatform

Het VSG-Nieuws en VSG-Zwembaden.

Eén van de VSG-ambities is het ontsluiten van betrouw-

Maandelijks houdt VSG haar leden en geïnteresseerden

bare en actuele kennis en informatie. VSG is een Kennis-

op de hoogte via de digitale VSG-nieuwsbrieven.

platform en verzamelt en bundelt visies, beleid, kennis,
regelgeving, wetenschap en ervaringen. VSG doet dit

Het Visie & Beleidsplein op www.sportengemeenten.nl

onder andere door:

Het Visie & Beleidsplein vormt de kern van het VSGKennisplatform. Op het Visie & Beleidsplein komt kennis

Jaarlijks uitgeven van een aantal publicaties.

en wetenschap met betrekking tot sport- en beweeg-

Actuele publicaties zijn:

beleid en de verbinding met andere beleidsvelden

• Protocol ‘Veilig van het Schoolplein.’

samen. Een krachtige bundeling van documenten,

• Protocol ‘Verhuur sportaccommodaties.’

(sport)nota’s, wetenschappelijke rapporten en artikelen

• Handreiking Btw en Sport, herziene editie 2013.

is ingedeeld naar de items van het Integrale model van

Jan-Hayo Schippers,

• Do’s en don’ts van Lokale Netwerkvorming.

het lokale sportbeleid.

de Kompanjie,

• Visiedocument Nederland Sportland.

“VSG ademt altijd iets positiefs uit, zoekt
kansen, biedt mogelijkheden, vergaart
subsidies en speelt in op maatschappelijke
ontwikkelingen. Kortom: VSG voegt iets
toe aan het bestaande speelveld.“

gemeenten Veendam en Pekela

• Magazine Sportief Participeren.

Gemeenten en samenwerkingspartners stellen hun
documenten, nota’s en rapporten beschikbaar om

Het magazine Sport & Gemeenten

met anderen te delen en zien deze terug op ons Visie &

Het vaktijdschrift van Vereniging Sport en Gemeenten

Beleidsplein. Naast interessante landelijke nota’s en

dat ontwikkelingen en achtergronden in de lokale

rapporten is er ook een groot aantal gemeentelijke

sport- en beweegsector beschrijft. Sport & Gemeenten

sportnota’s te vinden.

verschijnt vier keer per jaar en heeft een oplage van
1.500. VSG-leden ontvangen Sport & Gemeenten gratis.

De inhoud van het magazine Sport & Gemeenten baseert
zich op de het Integrale model van het lokale sportbeleid, dat VSG ook inzet in haar ondersteuning van
gemeenten. De onderdelen van het Integrale model zijn
terug te vinden als katernen in Sport & Gemeenten en zijn:
Sport & Beweegstimulering, Sport & Accommodaties,
Sport & Economie en Sport & Maatschappij.
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Wie

zijn onze
samenwerkingspartners?

Koen Breedveld

Erik Lenselink

Siewert Pilon

Directeur,

Manager sportontwikkeling,

Afdelingshoofd Onderwijs, Zorg en Welzijn,

Mulier Instituut

NOC*NSF

VNG

“VSG is voor de gemeentelijke praktijk

“Gemeentelijk sportbeleid wint aan

“VSG is voor de VNG de partner om

de schakel naar de wereld van kennis en

effectiviteit als er een platform is dat

gemeenten te ondersteunen bij hun

onderzoek. VSG helpt het onderzoek om

zorgt voor onderlinge kennisuitwisseling

sportbeleid. VSG is voor ons als het ware

kennis te verzamelen die relevant is voor

en als spreekbuis dient naar andere

de frontoffice voor vragen van en over

de lokale sport en deze weer te versprei-

(landelijke) partijen. VSG biedt dit

gemeenten. Wij maken ons samen sterk

den richting gemeentelijke organisaties.

platform. VSG en NOC*NSF trekken

voor lokaal sportbeleid.”

Door intensieve contacten met het Mulier

landelijk samen op om de kracht van

Instituut realiseert VSG dat gemeenten

sport zo goed mogelijk uit te dragen.

snel en effectief toegang hebben tot de

NOC*NSF gelooft er vanzelfsprekend in

juiste kennis om hun ‘evidence based’

dat sport kan bijdragen aan een betere

beleid mee te schragen.”

maatschappij. Met VSG heeft NOC*NSF
een partner die hier ook in gelooft.
Dit verbindt ons in de kern.”

Bart Zijlstra

Remco Boer

Directie sport ministerie van VWS

Directeur NISB

“VWS ziet VSG als een kleine, flexibele

“VSG is belangrijk voor NISB, omdat

en dienstverlenende organisatie met

zij het platform is waar gemeenten hun

stevige wortels in het veld. Voor VWS is

kennis en informatie kunnen halen op

VSG een onmisbare schakel. VSG weet

het gebied van sport en bewegen.

Mulier Instituut. Op themaonderdelen werken we samen met het

wat er leeft bij de achterban en is daar-

NISB maakt waar nodig gebruik van het

RIVM Centrum Gezond Leven, de MO-groep en Movisie.

om een goede gesprekspartner - ook

VSG-netwerk voor het verspreiden van

voor het rijk - namens de gemeenten

kennis, zodat gemeenten op basis van

die sportbeleid voeren.”

solide en actuele kennis het sport- en

VSG werkt op verschillende manieren en binnen diverse projecten
samen met NOC*NSF, ministeries van VWS en OCW, NISB en het

beweegbeleid op kunnen stellen.”
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Ruim veertig bedrijven zijn aangesloten bij VSG. Bedrijfsleden

Gemeentelid
worden?

“VSG is uniek vanwege de
verbinding tussen gemeenten
en bedrijfsleven. Als bedrijf
kunnen wij onze expertise delen
én vrijblijvend met gebruikers
en opdrachtgevers in gesprek
gaan. Dat maakt dit netwerk
uniek in Nederland en goed om
realistische perspectieven op de
ambities voor zwembad- en
sportaccommodaties te
houden.”

betalen een jaarlijkse contributie en hebben daarmee exclusief

Bedrijfslid
worden?

toegang tot het unieke VSG-netwerk. Met een bedrijfslidmaatschap kunnen bedrijven tegen ledentarief deelnemen aan
onze congressen, kennisdagen en expertmeetings.

Als VSG-bedrijfslid kunt u tijdens onze activiteiten uw kennis
en expertise inbrengen in ons netwerk, uiteraard conform
nauwgezette spelregels die daarbij gelden. Daarmee profiteren
zowel de markt als de publieke sector van elkaars kennis,
informatie en ervaring. Bedrijfsleden maken hun VSG-lidmaat-

MArK WeSTrA, DireCTeUr olCo

schap zichtbaar door op hun website het VSG-lidmaatschaps-

maatschappeliJK Vastgoed

logo te plaatsen.

Bij VSG zijn ruim 70% van de gemeenten in

De informatie en nuttige tips die u tijdens

Nederland aangesloten Zij betalen een jaar-

deze bijeenkomsten kunt opdoen, vertalen

lijkse contributie en profiteren daarmee van

zich vaak direct terug in de eigen praktijk.

VSG heeft een aantal kwaliteitscriteria voor de deskundigheid

de voordelen van het lidmaatschap.

Soms financieel (efficiency), of anders in

van haar bedrijfsleden opgesteld. Op basis van deze deskundig-

kwaliteit en betere resultaten van beleid.

heid kunnen bedrijven zich bij VSG aansluiten. Voor de beoor-

Een gratis abonnement op Sport & Gemeenten

Juist de objectieve setting waarin deze bijeen-

deling van aanvragen voor een bedrijfslidmaatschap hanteert

is één de voordelen van het VSG-lidmaatschap.

komsten plaatsvinden, maakt dat bestuurders

VSG een protocol.

Sport & Gemeenten is het vaktijdschrift van

en beleidsontwikkelaars optimaal van elkaar

Vereniging Sport en Gemeenten dat u op de

kunnen leren en strategische informatie

Heeft uw bedrijf interesse in een lidmaatschap van Vereniging

hoogte houdt over ontwikkelingen en achter-

kunnen uitwisselen ter versterking van het

Sport en Gemeenten? Op www.sportengemeenten.nl bij

gronden in de lokale sport- en beweegsector.

eigen beleid.

Organisatie/Bedrijfsleden vindt u een aanvraagformulier.

Het magazine verschijnt vier keer per jaar en
heeft een oplage van 1.500.

Ook krijgt u als VSG- lid interessante korting bij
publicaties en op deelname aan de cursussen

Met een VSG-lidmaatschap kunnen gemeen-

van de Academie Sport en Beleid én ontvangt u

ten tegen ledentarief deelnemen aan onze

maandelijks onze digitale nieuwsbrieven VSG-

congressen, kennisdagen en expertmeetings.

Nieuws of VSG-Zwembaden waarin u wordt ge-

Niet-leden betalen een aanzienlijk hoger bedrag

informeerd over actuele zaken en activiteiten.

voor deelname. Bovendien kunt u dan gebruik
maken van het unieke VSG-netwerk waar u col-

Heeft uw gemeente interesse in een lidmaat-

lega bestuurders of ambtenaren ontmoet en

schap van Vereniging Sport en Gemeenten?

kennis en ervaring kunt uitwisselen.

Op www.sportengemeenten.nl bij Organisatie/
Leden vindt u het inschrijfformulier.
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