Verslaglegging Sportief Verbinden
WK Beachvolleybal - 26 juni t/m 5 juli 2015
Verslag bijeenkomsten 1 juli DEN HAAG
Tijdens de WK Beachvolleybal organiseerden het ministerie van VWS, G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en
Eindhoven), VSG, NBTC, Sport & Zaken, NISB en NOC*NSF verschillende bijeenkomsten.
De onderwerpen en vraagstukken die daar werden besproken willen we niet alleen met de deelnemers van de eigen bijeenkomst
delen, maar ook met andere doelgroepen voor wie de inhoud interessant kan zijn. Daarom heeft NISB de verslagen van
verschillende bijeenkomsten gebundeld en ook de verbinding gelegd tussen de afzonderlijke bijeenkomsten en interessante links
naar theorie, beleid en praktijk.
In deze nieuwsbrief vind je de verslagen van de bijeenkomsten voor accommodatiemanagers gemeenten en sportbonden plus de
branche organisatie sport en cultuur.

Bijeenkomst voor accommodatiemanagers gemeenten en sportbonden plus de
branche organisatie sport en cultuur.
Door: Katja Gerrits
Aanwezig waren ± 80 accommodatiespecialisten van sportbonden, sportaccommodatieverantwoordelijken van gemeenten en
leveranciers en aannemers van binnen- en
buitensportaccommodaties met een creatieve
en innovatieve kijk op het landschap. Doel
van deze middag was kennis uit te wisselen
en te brainstormen over de totstandkoming
van een innovatieagenda.
Tijdens de plenaire aftrap ging Erik Lenselink,
manager Sportontwikkeling NOC*NSF in op de
relevante ontwikkelingen binnen het
accommodatiegebied zoals bezuinigingen van de
overheid, demografische ontwikkelingen, BTW
ontwikkelingen en de behoefte aan innovatie.
Daarnaast sprak hij over het
kwaliteitszorgsysteem van sportaccommodaties
waarbij als doel is gesteld de hoge kwaliteit van
de Nederlandse sportaccommodaties tegen de
laagst mogelijke kosten te handhaven en waar
mogelijk verhogen. Dit gebeurd via drie pijlers
normeren, keuren en innoveren.
NOC*NSF heeft inmiddels drie keuringsinstituten
officieel erkend om keuringen te mogen
verrichten. Tijdens de bijeenkomst zijn hiertoe
certificaten uitgereikt aan:
•
•

BVBA Sports Labs als keuringsinstituut
voor de sport voetbal;
SGS Intron B.V. als keuringsinstituut voor
alle sportvloeren (sportvloerconstructies)
en sportaccommodaties in Nederland

•

KIWA ISA Sport B.V. als test-en
keuringsinstituut voor alle sportvloeren
(sportvloerconstructies) en
sportaccommodaties in Nederland

Met deze keuringsinstituten vindt een jaarlijkse
evaluatie plaats.
Middels een opslag op de keuringen wordt het
kwaliteitszorgsysteem deels gefinancierd.
Daarnaast door bijdragen aan deelnemers aan de
werkgroepen van de NEN en De Lotto. Het
college van deskundigen heeft besloten om een
werkgroep in te richten om te kijken naar de
financieringsconstructie in de toekomst.
Na het plenaire gedeelte is de groep
uiteengegaan in de volgende deelsessies:
1. Duurzaamheid (workshopleider: Patrick
Balemans, NOC*NSF/KNVB
2. Verlenging levensduur c.q. kwaliteit van
sportvelden (workshopleider Ben Moonen,
BSNC, spreker Frits van den Boogaard
3. Multifunctioneel en ander gebruik van
sportaccommodaties (workshopleider:
André de Jeu, VSG)
4. De veranderende rollen ten aanzien van
eigendom, beheer en exploitatie
(workshopleider: Joelle Staps, NeVoBo)
Na deze deelsessies kwam de groep plenair bij
elkaar om de bevindingen van de deelsessies te
bespreken en de door de groepen geformuleerde
innovaties te benoemen. Deze innovaties worden
meegenomen in het traject.

Deelsessie 2: Verlenging levensduur en vergroten kwaliteit van sportvelden

Uitgaan van de behoeften in plaats van geld
Door: Fridy Latijnhouwers
In deze sessie stond de vraag centraal wat nodig
is om tot meer kwaliteit en een langere
levensduur van sportaccommodaties te komen.
Ter inspiratie deelde Frits van den Boogaard van
aannemer Heijmans zijn verhaal over het
sportpark van de toekomst. Daarna gaven Coen
Janssen, Leon van Leeuwen en Wim Glaap,
namens respectievelijk een gemeente, sportbond
en adviesbureau een pitch. Uiteindelijk bepaalden
de deelnemers aan de sessie gezamenlijk
onderwerpen voor de onderzoeks- en
innovatieagenda.

Sportaccommodatie van de toekomst “De
sportaccommodatie van de toekomst vormt een
bruisend en rendabel middelpunt in de wijk of
gemeente voor ontmoeting en sport. Hier is voor
ieder wat wils. Hier ontstaat maatschappelijke
cohesie en kan iedereen meedoen”, legt Van den
Boogaard enthousiast uit. “Om dit te realiseren
kijken we naar de kosten op lange termijn. We
bezien de gebruikskosten per jaar, per deelnemer
en gaan juist niet uit van de initiële kosten.
Daarom is de markt bereid om bijvoorbeeld voor
te financieren in een Publiek Private
Samenwerking. Kort gezegd: we gaan uit van de
behoeften binnen de samenleving in plaats van
het geld dat in eerste beschikbaar is. Om de
behoeften in beeld te krijgen, is een goede
uitvraag bij alle betrokken partijen van groot
belang. Bovendien is bij de aanleg het gebruik
van duurzame en recyclebare materialen
noodzakelijk. Tot slot spelen we in op
veranderende behoeften door sportparken
modulair opschaalbaar te maken. Zo kunnen we
velden anders inzetten of verplaatsen of
onderdeel laten zijn van een eenmalig event.”

Samenwerking zoeken
Coen Janssen van de gemeente Venlo licht toe
hij en zijn collega’s in samenwerking met
inwoners zo’n centrale plek voor ontmoeting en
sport realiseerden. “We hebben ook te maken
met serieuze bezuinigingen. Daardoor moeten we
velden inleveren en met minder geld toch zorgen
voor goed onderhoud. We spreken daarbij ook de
zelfredzaamheid van inwoners en verenigingen
aan. Dat gebeurt in samenwerking met onze
collega’s uit het sociale domein. We geven
vrijwilligers ook de ruimte. Zo creëerden we een
open sportpark, zonder hekken, waar mensen
naar hartenlust kunnen sporten en waar
vrijwilligers en mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt staan voor het dagelijks onderhoud.
Wij verzorgen als gemeente het groot onderhoud.
Daarnaast legden we ook een kunstgras
trapveldje aan, dat multifunctioneel beschikbaar
is voor de voetbalclub en andere gebruikers.”
Aan de voorkant goed regelen
Leon van Leeuwen, van sportbond KNLTB, ziet
dat de kwaliteit van sportaccommodaties onder
druk staat. “Dit is mede ingegeven door de
‘economische druk’ in de markt. Marges staan
onder druk. De sport is gezamenlijk
verantwoordelijk voor innovatie en ontwikkeling
om de kwaliteit en levensduur toekomstbestendig
te maken en te borgen. Naar mijn idee moeten
we dit aan de voorkant goed inregelen en niet
aan de achterkant. Het middel daartoe is het
procedure handboek. Daarin staan de kaders die
de sport stelt om tot goede kwaliteit te komen”

Achtergronden over Ruimte en
accommodaties (Mulier Instituut)
Kennisgebied Beweegvriendelijke
Omgeving (NISB)

Goede adviseurs
Als laatste was het woord aan Wim Glaap, van
adviesbureau Copier. Hij vindt het belangrijk en
noodzakelijk dat er een herschikking van de
rollen in het proces plaats vindt. Ook is hij van
mening dat adviseur een grotere
verantwoordelijkheid moeten krijgen voor datgene
wat ze adviseren. Hij pleit voor invoering van een
keurmerk voor adviseurs.”

De discussie die we vandaag hebben
gevoerd over accommodaties
bevestigt dat we het als
sportbonden, gemeenten,
beheerders met elkaar moeten
doen.
Andre de Jeu, VSG
•

•
•
•
•
De deelnemers dachten volop mee en stelden
maar liefst 11 punten voor onderzoek op.
•

•
•
•

Zorg voor innovatie in het denken in de
sportstructuur (rollen en
financieringsvormen de publieke en
private partijen).
Introduceer een andere manier van
uitvragen op basis van kosten op de
langere termijn en benodigde kwaliteit.
Introduceer innovaties die aansluiten op
de vraag/wens van de gebruiker.
Zoek naar innovaties die de kwaliteit van
beheer en onderhoud op de langere
termijn vergroten en levensduur
verlengen.

•

Licht gemeenten voor over
randvoorwaarden om succesvol tot
privatisering van accommodaties te
komen, ook op de lange termijn.
Ontwikkel een opleiding voor vrijwilligers
en verenigingen die dagelijks onderhoud
verrichten.
Onderzoek de wens en mogelijkheden om
te komen tot een certificering van
adviesbureaus.
Onderzoek mogelijkheden om te komen
tot nieuwe financieringsmogelijkheden.
Ontwikkel een classificatiesysteem
waardoor men voor onderhoud en beheer
kan sturen op kwaliteit en kosten.
Stimuleer innovaties in machines voor
onderhoud van sportvelden en in
verbeterde constructies.

Meer weten?
Ben Moonen, BSNC
b.moonen@bsnc.nl
06-22197223

Patrick Balemans, NOC*NSF
Patrick.balemans@nocnsf.nl
06-12974099

André de Jeu, VSG

Er was vandaag een goede
clustering van belanghebbende
organisaties.
Bart de Wolf, NSkiV

Multifunctioneel gebruik van
accommodaties zou in de standaard
moeten!
Ferry Alsemgeest, Gemeente Rotterdam

a.dejeu@sportengemeenten.nl
06-42433212

Organisatie
Organisatie: NOC*NSF, VSG en BSCN
Dit relatie-event Sportief verbinden werd mede
mogelijk gemaakt door: Nevobo en gemeente
Den Haag.

Na deze deelsessies kwam de groep plenair bij
elkaar om de bevindingen van de deelsessies te
bespreken en de door de groepen geformuleerde
innovaties te benoemen. Deze innovaties worden
meegenomen in het traject,
Tot slot gaf Bas van de Goor, de
toernooidirecteur van het WK Beachvolleybal een
kijkje achter de schermen waarna de deelnemers
de wedstrijden gingen bekijken in het
beachstadion in Den Haag.
De presentaties gaan als bijlage bij dit verslag.

Filmpje WK beach
terugzien?
Dat kan hier

e

Colofon
I.s.m. NOC*NSF coördineert NISB de
verslaglegging van de bijeenkomsten van Sportief
Verbinden.

’s Zomers en ’s winters volleybal
Sinds 1996 staat beachvolleybal op de
Olympische agenda. In 2004 omarmt de Nevobo
deze nieuwe tak van sport en start met actief
beleid.
Vanaf dat jaar is het snel gegaan. In 10 jaar tijd
groeide het aantal beachvolleybal clubs van 4
naar 200. Beachvolleybal accommodaties
springen momenteel als paddenstoelen uit de
grond en meer dan 150 trainers hebben
inmiddels hun beachvolleybal licentie behaald.
Aan de randvoorwaarden voor sportparticipatie
(aanbod, accommodatie en kader) wordt hard
gewerkt en met succes! Maar er is ook nog een
wereld te winnen.
Want ondanks de onstuimige groei wordt
beachvolleybal toch nog niet door iedereen
serieus genomen en er zijn nog steeds mensen
die denken dat het strand een noodzakelijke
voorwaarde is om deze sport te kunnen
beoefenen.
Daarom zet de Nevobo de komende jaren de
ingezette koers door. Onze ambitie is dat in 2020
iedere volleybalvereniging in Nederland met meer
dan 100 leden naast het zaalvolleybal in de
winter, ’s zomers beachvolleybal aanbiedt.
Want op die manier zal het beachvolleybal (topen breedte) zich verder ontwikkelen. Wordt
volleybal binnen- en buitensport die 12 maanden
per jaar beoefend kan worden. En krijgen we
verenigingen die beschikken over een eigen
accommodatie en zo hun leden een thuis kunnen
bieden, evenals dat zij scholen en ouderen
kunnen ontvangen. Beachvolleybal is daarmee
doel op zich en tegelijkertijd instrument om de
volleybalsport in Nederland te versterken.
Joëlle Staps, Algemeen Directeur Nevobo

dorien.dijk@nisb.nl
06-21 64 95 93
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
info@nisb.nl
telefoon: 0318 - 490 900

