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Team Breda
Onder deze titel is op 6 april 2017 de nieuwe sportbeleidsvisie en het uitvoeringsplan van
de gemeente Breda unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente Breda voert
al jaren een actief sportbeleid, maar we willen meer. Het is de ambitie van de gemeente om
de komende jaren meer te investeren in de hardware en de software. Samen met de stad
gaan we als team aan de slag om de waarde van sport en bewegen in Breda te vergroten.
Ter voorbereiding op deze visie zijn diverse bijeenkomsten, veldsessies en inloopsessies
georganiseerd. Hier kon iedere inwoner of organisatie uit Breda met passie voor sport aan
deel nemen. We hebben mensen samen gebracht en daarmee samen gewerkt aan de
nieuwe visie op sport in Breda.

‘Breda brengt het samen’
Met deze nieuwe stadsslogan brengt Breda de komende jaren diverse verbindingen voor
het voetlicht en nodigt zij de stad uit om nieuwe verbindingen aan te gaan. De slogan is
gebaseerd op de positionering van Breda: de unieke ligging, plek waar het goed werken en
wonen is in een groene en historische omgeving, waar mensen elkaar ontmoeten en
aandacht hebben voor elkaar. Aandacht ook voor verbindingen tussen de stad en de
dorpen, tussen trotse mensen die Breda maken zoals ze is en ze met de wereld verbindt.
Als geen ander zal sport hier een bijdrage aan leveren.
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‘Team Breda’ voeren we uit als een team. Samen dus. Binnen de gemeentelijke organisatie
vormen we een team met diverse beleidssectoren. Waarbij we gezamenlijk bijdragen aan
de verschillende beleidsdoelstellingen.

Maar sport en bewegen is niet van de gemeente, het is van ons allemaal. Daar hoort een
gezamenlijke verantwoordelijkheid bij. De gemeente draagt haar steentje bij en verwacht
dat ook van haar maatschappelijke partners, de sportwereld, het onderwijs en het
bedrijfsleven. Ook op financieel vlak.
Het ‘succes’ van ‘Team Breda’ hangt daarom ook af van de mate waarin we samenwerken
om de ambities op het gebied van sport en bewegen te realiseren. Dit doen we aan de hand
van de ‘gouden regels’: de actiepunten voeren we uit mét de stad en elke businesscase is
sluitend.
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5 pijlers
De samenwerking geven we vorm aan tafels. Dit zijn werkgroepen waar betrokkenen het
gesprek met elkaar aan gaan en gezamenlijk de doelstellingen realiseren Deze
doelstellingen zijn in 5 pijlers geformuleerd:
1. Sport en beweegstimulering: We willen Bredanaars meer dan de gemiddelde
Nederlander laten bewegen. We hebben daarbij aandacht voor specifieke
doelgroepen, zoals kinderen, ouderen, mensen met een laag inkomen en mensen
met een beperking. De maatschappelijke waarde van sport gaan we versterken en
uitbouwen.
2. Sportaccommodaties: De basis is op orde, maar we willen de sportaccommodaties
en de exploitatie ervan structureel verbeteren. Bij iedere aanpassing, toevoeging of
verandering van een accommodatie hebben we aandacht voor toegankelijkheid,
duurzaamheid, milieu en de leefomgeving.
3. Sport en bewegen in de openbare ruimte: We gaan de openbare ruimte zo
inrichten dat deze uitnodigt tot sport en bewegen. Daarmee realiseren we een
fysiek netwerk van beweeg- en sportfaciliteiten voor zowel de georganiseerde als
ongeorganiseerde sporter.
4. Topsport en talentonwikkeling: We willen dat talentvolle sporters zich zo veel
mogelijk in de eigen regio kunnen ontwikkelen. Dit doen we door te bouwen aan
een goede sportinfrastructuur, met hoogwaardige en aansprekende
topsportvoorzieningen. We richten ons hierbij op sporttalenten met en zonder
beperking.
5. Sportevenementen: We willen minstens één topsportevenement per jaar in Breda
hebben. Een evenement waar heel Breda aan mee doet en van profiteert.
De vijf pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ultieme doel van Team Breda is
dat zo veel mogelijk Bredanaars een zo gezond mogelijke leefstijl hanteren. Voldoende
bewegen is daarbij essentieel en vormt als zodanig de kernboodschap binnen pijler 1. Voor
een sport- en beweegstimuleringsprogramma heb je sportaccommodaties (pijler 2) en een
beweegvriendelijke openbare ruimte (pijler 3) nodig. Ieder kind of volwassene willen we
daarbij de mogelijkheid bieden zich binnen zijn of haar mogelijkheden optimaal te
ontplooien (pijler 4) waarbij grote sportevenementen en grootse sportprestaties een
belangrijke inspiratiebron vormen voor sporters-in-spe (pijler 5).
Voor elke pijler is een opdrachtgever vanuit verschillende afdelingen van de gemeente
benoemd, zodat de integrale aanpak geborgd is. Zo is bijvoorbeeld de ambtelijk
opdrachtgever voor Sportevenementen het afdelingshoofd van Economische zaken.
Sportparticipatie valt onder de opgavemanager van het Sociaal Domein. Het
opdrachtgeverschap Sport in de openbare ruimte ligt bij Wijkzaken. Bij de tafels schuiven
betrokken organisaties en experts uit de stad aan, vanuit onderwijs, sportverenigingen en
andere sport- en beweegaanbieders.
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Breda doet, samen verder
De tafels zijn geïnspireerd op een brede aanpak binnen het sociaal domein; het kader
‘Breda doet, samen verder’. Rond vijf thema’s waar de gemeente verantwoordelijk voor is
zijn maatschappelijke resultaten geformuleerd. Partijen bepalen zelf aan thematafels op
welke wijze zij samen deze resultaten gaan behalen. Ze maken een gezamenlijk
uitvoeringsplan. Op basis van deze plannen worden de activiteiten door de gemeente
gefaciliteerd. Naast de thematafels zijn er ook wijkplatforms. Bij de wijkplatforms komen
per wijk uiteenlopende bewonersinitiatieven binnen, waaronder ook initiatieven op het
gebied van sport en bewegen. In de wijkplatforms zijn het de bewoners die samen
bespreken welke initiatieven opgepakt gaan worden. Deze kunnen gefaciliteerd worden via
de gemeente of organisaties aan de sport- en beweegtafel.
Met deze manier van werken hebben we de volgende uitgangspunten:
- Met elkaar realiseren van een solide basis;
- Aansluiten bij energie van professionals, vrijwilligers en bewoners;
- Vertrouwen op professionals en maatschappelijk initiatief;
- Van organiseren en sturen, naar faciliteren en verbinden;
- Proces en inhoud zijn van ons allemaal: co-creatie.

Breda Beweegt
De werkwijze die aan Team Breda ten grondslag ligt, is de tafel ‘Breda beweegt’, onderdeel
van het proces dat is vastgelegd in het kader ‘Breda Doet, samen verder!’. Aan deze tafel
zijn we sinds 2016 aan de slag met sport- en beweegstimulering. Aanbieders van
gehandicaptensport, sport- en beweegactiviteiten in de wijken en scholen (o.a. inzet
sportcoaches), sport voor ouderen en voor dak- en thuislozen, het jeugdsportfonds, de
GGD, de brede welzijnsorganisatie, een hogeschool, een kinderopvangorganisatie en een
vertegenwoordiging vanuit de fysiotherapie nemen structureel deel aan deze tafel.
Vorig jaar zomer zijn we daar gestart met het maken van één gezamenlijk uitvoeringsplan
voor Sport- en beweegstimulering in Breda, waarbij de te behalen inhoudelijke resultaten
centraal stonden. Het uitvoeringsplan is voor 2017 en 2018, dus voor 2 jaar, maar bevat ook
een ontwikkelplan voor de langere termijn. Betrokken partijen vanuit sport- en
beweegstimulering zitten nu samen aan tafel om ideeën te delen en uit te werken en
voegen kwaliteit toe aan gezamenlijke waarden.
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Er is dus geen jaarlijkse subsidie-uitvraag meer, met vooraf vastgestelde prestatieafspraken.
De organisaties werken een gezamenlijk plan uit, waarbij een afgestemd aanbod voor de
beschikbare subsidies voor sport- en beweegstimulering gedaan wordt. De gemeente
faciliteert het proces door een voorzitter en inhoudelijk deskundige aan te laten sluiten. De
deelnemers bepalen met elkaar de werkwijze.
Dat heeft al tot goede procesresultaten geleid, die een mooie basis bieden voor het
uitbouwen van deze manier van werken in de toekomst:
 Iedereen geeft en krijgt ruimte om voorstellen te doen;
 Er is ruimte voor grote en kleine organisaties;
 Wederzijds respect en verantwoordelijkheid en elkaar daarop aanspreken;
 Partijen zijn écht in gesprek met elkaar;
 Deelnemers zijn tevreden over ingezet proces.
De thema’s binnen Breda beweegt zijn:
 Monitoring, bereik en toeleiding;
 Bewegen in de wijk;
 Bewegen in het onderwijs;
 Kwetsbare groepen;
 Toegankelijkheid/integraal sportaanbod.

Financieel
Bij de realisatie van het 'Uitvoeringsprogramma Team Breda 2017-2022’ wordt gebruik
gemaakt van de bestaande meerjaren sportbegroting en de begrotingen vanuit andere
beleidsvelden. Met dat budget blijft de basis op orde en wordt dus de huidige inzet van de
gemeente op de 5 pijlers gehandhaafd. Onze ambities reiken echter verder. Daarom is voor
2017 t/m 2021 jaarlijks € 950.000,- extra beschikbaar.

Uitvoering en eerste resultaten
Vanaf deze zomer zijn we als Team Breda volgens de werkwijze van Breda Beweegt met de
5 pijlers aan de slag. De ‘spelers’ van de teams zijn uitgenodigd voor hun eerste training,
waarbij we de spelregels doorspreken, de uitgangsposities en tactiek samen bepalen. We
hebben echter geen vaste opstelling; iedereen die een bijdrage kan leveren mag aansluiten
bij Team Breda. We zijn op dit moment volop in training voor de komende wedstrijden en
gaan daarbij voor winst voor de hele stad.
En de eerste resultaten zijn er inmiddels: Het Jeugdsportfonds krijgt een extra boost,
waardoor zij nog meer kinderen zal bereiken. In de openbare ruimte is een ‘bowl’
gerealiseerd die door diverse ‘urban sporters’ intensief gebruikt wordt. Het
haalbaarheidsonderzoek naar een topsport(trainings)centrum bevindt zich in een
afrondende fase. In 2018 gaan we, samen met de vijf Bredase hockeyverenigingen en de
provincie Noord-Brabant, de Champions trophy organiseren. Een unieke samenwerking en
een vliegende start van Team Breda.
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