
Lokaal Sportakkoord Eindhoven



 Het Nationaal Sportakkoord
Op 29 juni 2018 heeft minister Bruins samen met vertegenwoordigers van de sport,  
gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt  
Nederland, getekend. Hierin staan zes ambities centraal:

Inclusief sporten en bewegen 
waar voor iedereen een leven lang plezier in sporten en 
bewegen zonder belemmeringen wordt nagestreefd;

Duurzame sportinfrastructuur
om heel Nederland te voorzien van functionele, goede  
en duurzame sport- en beweegvoorzieningen;

Vitale sport- en beweegaanbieders
om voor iedere Nederlander een passend, bereikbaar  
en toegankelijk sport- en beweegaanbod te hebben;

Positieve sportcultuur
zodat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en  
zorgeloos kan sporten en bewegen;

Van jongs af aan vaardig bewegen
met de ambitie dat meer kinderen aan de beweegnorm 
gaan voldoen en dat hun motorische vaardigheden gaan 
toenemen (met focus op de groep van 0 tot 12 jaar);

Topsport die inspireert
vanuit de gedachte dat Nederlandse topsportprestaties  
en top evenementen in Nederland een cruciale inspiratie 
vormen voor de verenigende waarde van sport.

Naast deze inhoudelijke ambities hebben de landelijke part-
ners afgesproken dat dit Sportakkoord in Nederland wordt 
vertaald naar lokale en regionale akkoorden, zodat de ambities 
in de lokale context worden uitgevoerd.
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In Eindhoven is er gehoor gegeven aan die oproep om te komen tot 
een Lokaal Sportakkoord. Want in Eindhoven geloven we in de kracht 
van sport en bewegen en de kansen die daarmee benut kunnen 
worden. Zodat iedere Eindhovenaar plezier in sporten en bewegen 
kan hebben, nu en in de toekomst. Dit bereiken we alleen door 
samenwerking. Samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, 
maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente. En  
het vormen van coalities tussen deze partijen om in de komende 
jaren samen te werken aan gezamenlijke ambities. Hierbij staan ont-
wikkeling en innovatie centraal; nieuwe mogelijkheden als aanvul-
ling op het bestaande beleid. Onder aanvoering van de Eindhovense 
Sportraad, Stichting Supportpunt en gemeente zijn we samen met 

partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang en overig 
maatschappelijk middenveld aan de slag gegaan om te komen tot  
dit Lokaal Sportakkoord. Na de startbijeenkomst op 20 januari 2020 
is in drie deelsessies gewerkt aan de thema’s inclusief sporten en 
bewegen, van jongs af aan vaardig in bewegen, vitale sport- en beweeg-
aanbieders, passend in de lokale setting van Eindhoven. De gemaakte 
afspraken staan beschreven in het Lokale Sportakkoord Eindhoven 
en vormen daarmee ook de basis voor de herijking van de sportvisie.

Alle partners van dit akkoord onderschrijven het belang van samen-
werking en het bundelen van de krachten, want samen kom je verder 
dan alleen!

Het lokaal Sportakkoord Eindhoven
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Eindhoven is een gemeente met iets meer dan 230.000 inwoners in 
het zuidoosten van Noord-Brabant. De gemeente behoort met haar 
inwonersaantal tot de vijf grote gemeentes van Nederland. 

Eindhoven beschikt over een breed netwerk van circa 590 sport- en 
beweegaanbieders, verdeeld over zeven stadsdelen. Hierbij gaat  
het om 254 stichtingen/verenigingen, 223 commerciële aanbieders, 
31 paramedische zorgaanbieders en 81 aanbieders die onder een 
andere categorie vallen zoals buurthuizen, seniorencentra en onge -
organiseerde wandel- en hardloopgroepen. 

Praktisch iedere sport kan binnen de gemeentegrenzen worden 
beoefend. Aan accommodaties telt Eindhoven 12 sporthallen,  
17 gemeentelijke gymzalen, 2 gemeentelijke zwembaden, een ijs-
sportcentrum en diverse buitensportvoorzieningen voor bijvoor-
beeld voetbal, hockey, tennis, wielrennen, handboogschieten, 
atletiek, korfbal en rugby. Bovendien kent Eindhoven een grote 
urban sports & culture scene met diverse faciliteiten, meerdere 
ruitersportverenigingen, diverse commerciële en niet commerciële 
aanbieders met een eigen accommodatie, worden scholen en buurt-
huizen gebruikt door sportaanbieders en biedt de openbare ruimte 
allerlei (toekomstige) kansen om te sporten en te bewegen.  

Hiernaast gebeuren er al veel mooie dingen in de gemeente:
•  Er is een actief team van sportregisseurs (Eindhoven Sport) dat de 

drempels om te gaan sporten en bewegen voor inwoners zoveel 
mogelijk weghaalt en inwoners actief stimuleert om in beweging 
te komen. Op de verschillende doelgroepen wordt ingezet met 
maatwerkprojecten. Voor internationals vinden bijvoorbeeld 
sportlounges plaats, voor senioren fittesten, voor inwoners met 
een beperking worden sportmaatjes gezocht en opgeleid en voor 
jeugd wordt het kennismakingsproject Kies Je Sport georganiseerd. 
Er wordt dan ook intensief samengewerkt met de sportaanbieders 
uit Eindhoven. 

•  Er zijn uitgebreide mogelijkheden tot verenigingsondersteuning.
•  Slimme technologie wordt ingezet om topsportprestaties te 

verbeteren (innolabs) én inwoners te verleiden tot een gezonde  
en actieve leefstijl

•  Naast iconen in de topsport zoals PSV, FC Eindhoven, het Nationaal 
Zwemcentrum De Tongelreep, Hockeyclub Oranje-Rood en Marathon 
Eind hoven, is Eind hoven regelmatig het decor van NK’s, EK’s en WK’s 
in allerlei disciplines. 

Eindhoven in beeld
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Ondanks al deze initiatieven laten de cijfers1 zien dat er nog wel een wereld is te winnen in Eindhoven:

1 Bronnen: GGD Jeugdmonitor 0-11-jarigen 2017-2018, GGD Jeugdmonitor 
12-18-jarigen 2019-2020, GGD-gezondheidsmonitor volwassenen 2016-2017 
en GGD-gezondheidsmonitor ouderen 2016-2017.
2 Beweegnorm is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Voor jongeren  
is dat dagelijks minimaal 1 uur matig intensief lichamelijk actief. Voor 
volwassenen en 65+’ers: minstens 5 dagen in de week een half uur matig 
intensief lichamelijk actief.
3 BMI >= 30 
4 Volwassenenmonitor 19-64 jaar 2016-2017 en ouderenmonitor 65 jaar  
en ouder 2016-2017
5 Hier hangt vanzelfsprekend geen doelstelling aan. Uit de voorgaande 
pagina’s wordt immers al duidelijk dat er nagenoeg evenveel commerciële 
aanbieders als verenigingen c.q. stichtingen zijn. En dat er daarnaast ook 
vele sport- & beweeginitiatieven in de openbare ruimte zijn. Uiteindelijk  
is ons doel dat zoveel mogelijk Eindhovenaren sporten en bewegen, 
ongeacht bij wie of waar dat plaatsvindt.
6 Bron: KISS NOC*NSF

Verenigingslidmaatschap 5

Een aanzienlijk deel van de Eindhovenaren sport bij een vereniging: 
19,4% (in 2018 wat dit nog 19,7%). Dat betekent dat nagenoeg  
1 op de 5 Eindhovenaren geniet van het sportieve aanbod en onder-
deel uitmaakt van de (warme) clubcultuur van het sportverenigings-
leven. 
Als centrumstad heeft Eindhoven ook op gebied van sportaccom-
modaties en sport verenigingen een bovenlokale en zelfs boven-
regionale functie. Voor sommige sportactiviteiten komen sporters 
uit een ruime omtrek van Eindhoven naar de stad. 
Het ledenpercentage in de gemeente Eindhoven vergeleken met 
het leden percentage in de provincie Noord-Brabant en Nederland. 
Over de gehele bevolking genomen, is het ledenpercentage in 
Nederland 24,7%. In de provincie Noord-Brabant betreft het 26% 
en in de gemeente Eindhoven 19,4%6.

Voldoen aan de beweegnorm 2 Buiten spelen

12-18 19-64 65+

20%

65%
71%

Bewegen, spelen en sporten

0-11 19-64 65+

12%
w.v.
4%

ernstig

37%
w.v.

10%
ernstig

56%
w.v.

17%
ernstig

Overgewicht 3

incl. overgewicht (donker deel)

19-64 65+

46%
53%

Eenzaamheid 4

46% van de volwassenen 
(19-64 jaar) is eenzaam, 
waarvan 13% ernstig 
eenzaam
53% van de 65+’ers is 
eenzaam, waarvan 14% 
ernstig eenzaam

19-64 65+

20%

12% 14%

Gezinnen

Financiële problemen
12% van de gezinnen (kind 0-11 
jaar) heeft moeite rond te komen, 
waarvan3% grote moeite;
20% van de volwassenen heeft 
moeite rond te komen;
14% van de 65+’ers heeft moeite 
rond te komen.

12% van de kinderen 
(1-11 jaar) speelt 
minder dan 3,5 uur  
per week buiten

20% speelt meer dan 
14 uur per week buiten
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In de startbijeenkomst is er gezamenlijk voor gekozen  
om met 3 van de 6 thema’s verder te gaan en daarvoor zijn  
7 ambities geformuleerd. In onderstaande tabel is de  
samenhang weergegeven.

De 7 ambities in Eindhoven

Platform

Inclusieve sportaanbieder

Sportkaart

Van jongsaf aan vaardig in bewegen

Middelbare scholieren weer in beweging  
brengen d.m.v. Beweegprogramma’s en clinics

Beweegvriendelijke inrichting openbare ruimte

Versterken sportaanbieders d.m.v.  
groei vrijwilligers en personeel

Inclusief s
porte

n &
 bewegen

(V
an jo

ngs af a
an) v

aard
ig in

 bewegen

Vita
le sport-

 en beweegaanbieders
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Het thema Inclusief Sporten en Bewegen in het Nationaal Sport-
akkoord heeft als doel dat meer Nederlanders een leven lang plezier 
aan sporten en bewegen beleven in een inclusieve sport- en beweeg-
omgeving. Dat wil zeggen dat we drempels willen weghalen voor de 
mensen die belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. 
Belemmeringen door bijvoorbeeld leeftijd, geaardheid, beperking, 
culturele achtergrond of financiële situatie. Iedereen moet in staat 
zijn om te kunnen gaan sporten en bewegen.

Het thema (van jongs af aan) vaardig in bewegen in het Nationaal 
Sportakkoord heeft als doel dat meer kinderen (0 – 12 jaar) voldoen 
aan de beweegrichtlijn en dat de motorische vaardigheden van deze 
doelgroep toenemen.
Het belang van motorische vaardigheden wordt erkend. Vanuit de 
gedachte dat een goede motoriek de basis vormt voor een leven lang 
met plezier sporten en bewegen en dat goede motorische vaardig-
heden van belang zijn bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. 

In het Nationale sportakkoord staat als ambitie bij Vitale Sport- en 
Beweegaanbieders: alle aanbieders toekomstbestendig maken, 
zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar 
blijft. Hierbij kijken we natuurlijk ook met een schuin oog naar de  
verwante thema’s Duurzame Sportinfrastructuur (voorzieningen) en 
Positieve Sportcultuur omdat zij ook effect hebben op de vitaliteit 
van de aanbieders.  

De 7 ambities dragen bij aan de doelen achter de gekozen thema’s of 
zijn meer ondersteunend van aard.

UitgangspUnten
In de verdere uitwerking en de uitvoering gelden de volgende uit-
gangspunten:
1  Het belang van Eindhoven & de inwoner centraal
2  Onderscheidend en concreet (te maken)
3  Duurzame oplossingen, geen eenmalige activatie
4  Inhoudelijk: het moet leuk zijn, plezier brengen! Dus ook eigentijds
5  Samenwerken en het smeden van duurzame coalities.

Rollen:
•  Ambitie-eigenaar: degene die de ambitie ‘trekt’
•  Partners: de partijen die meewerken aan de uitvoering
•  Supporters/Klankbord: de partijen die niet actief meewerken  

maar wel meedenken en/of geraadpleegd kunnen worden.
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OMSChrIjVING 
Een online platform:
• Dat vraag en aanbod aanbod samenbrengt
• Gericht is op sport, bewegen en vitaliteit
• Voor inwoners en aanbieders
• Persoonlijk en interactief
• Aanbod in kaart
• Informeert, voorlicht, inspireert en motiveert
• Samenwerking stimuleert en faciliteert
• Zodat voor alle vragen ook een passend aanbod is
• En voorzieningen doelmatig gebruikt worden.

AMBItIE EIGENAAr
Gemeente Eindhoven/Eindhoven Sport

OVErIGE BEtrOKKENEN
•  Partners: 

– Fleuren Sportsupport 
– Libra 
– Fontys Sporthogeschool 
– Uniek Sporten Brabant (BrabantSport) - voor het onderdeel mensen met een beperking 
– InnoSportLab Sport & Beweeg 
– Eindhoven Doet 
– Sports & Technology

•  Supporters/Klankbordgroep: 
– PSV Zwemsporten 
– Supportpunt  
– ESSF 
– Dynamo Jongerenwerk 
– ULAB 
– Yogatrainer 
– Kim4kidz 
– Sportstuif Meerhoven 
– Klimcentrum Neoliet Eindhoven

AANPAK
Eerst inventariseren wat er al is, dan de vraag ophalen bij potentiele gebruikers:  
aan welke informatie is precies behoefte, zodat het platform ook daadwerkelijk  
gebruikt gaat worden. 

ambitie 1
Een platform waarop al het aanbod te vinden is
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OMSChrIjVING
Sportaanbieders helpen toegankelijk te 
worden voor doelgroepen bedoeld onder 
het thema ‘inclusief’: belemmeringen  
om te gaan sporten en bewegen bij Eind-
hovense Sportaanbieders weghalen.  
Letterlijk en figuurlijk drempels verlagen. 

AMBItIE EIGENAAr
Eindhoven Sport/Gemeente Eindhoven

OVErIGE BEtrOKKENEN
•  Partners: 

– Eindhovense watervrienden 
– Libra 
– Zwem- & Polovereniging Aegir 
– ULAB 
– More2Win 
– CKV Rust Roest 
– Fontys Sporthogeschool 
– Stichting Special Talents 
– InnoSportLab Sport & Beweeg

•  Supporters/Klankbordgroep: 
– ESSF 
– GGD Brabant Zuidoost 
– ABC-Volleybal 
– Klimcentrum Neoliet Eindhoven 
– Sports & Technology 
– Eindhoven Atletiek 
– Hockeyclub Oranje-Rood 
– Wildwoozt

AANPAK
Inclusief is een breed begrip en daarom starten we met 
het nader duiden ervan. Het is daarnaast belangrijk om 
de doelgroepen en sportaanbieders zelf te betrekken; 
vanuit de doelgroep moet duidelijk worden wanneer 
een verenging, aanbieder of voorziening als inclusief 
wordt ervaren. Daarnaast is het van belang om samen 
te werken met sociaal domein (armoedebeleid), zorg-
verleners, partijen uit de medische hoek en andere 
betrokken professionals wanneer het gaat om voorlich-
ting, doorverwijzen/toeleiden etc.. Een handreiking 
met werkende elementen voor de diverse onderdelen 
(bestuurlijke verankering, toegankelijke voorzieningen, 
voorlichting etc.) inclusief goede voorbeelden die de 
toegevoegde waarde voor de sportaanbieder aantonen.

ambitie 2
De inclusieve sportaanbieder
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OMSChrIjVING
Het doel van de sportkaart (sportpas, sportapp):
•  Sport- & beweegaanbod betaalbaar en meer toe-

gankelijk voor iedereen maken
•  Biedt de mogelijkheid om activiteiten uit te proberen
•  Voor iedereen die niet over de financiële middelen 

beschikt.

AMBItIE EIGENArEN
•  GGD Brabant Zuidoost
•  PSV Zwemsporten
•  Gemeente Eindhoven

OVErIGE BEtrOKKENEN
•  Partners: 

– Dynamo Jeugdwerk 
– Supportpunt

•  Supporters/Klankbordgroep: 
– ULAB 
– EtV Olympia (testen) 
– PSV Handbal 
– Yogatrainer 
– Klimcentrum Neoliet Eindhoven 
– Hockeyclub Oranje-Rood

AANPAK
Achtergrond: 
Idealiter komt al het beschikbare aanbod terug en dus is er een koppeling naar 
ambitie 1 en alle sportaanbieders in Eindhoven. Daarnaast zijn er al veel regelingen, 
maar blijkt ook dat deelnemers maar een paar keer komen of helemaal niet. Onder-
zoek naar de oorzaken hiervan is essentieel om te voorkomen dat er iets nieuws 
opgetuigd wordt dat niet tot het gewenste resultaat leidt. Daarom is het belangrijk 
om hier de doelgroepen bij te betrekken en de professionals uit het sociaal domein 
die met de doelgroep werken en wanneer het om kinderen gaat ook de onderwijs-
instellingen (vindplaats). Tenslotte nog 2 kansen die afgewogen dienen te worden.  
1) toepassing al dan niet verbreden naar cultuur en/of horeca. 2) aanbieders/eige-
naren van voorzieningen uitdagen om met vernieuwende abonnementsvormen aan 
de slag te gaan (omnikaarten, flexibiliteit in tijden maar ook in locaties van andere 
aanbieders etc.).

Aanpak:
•  Draagvlak en medewerking creëren bij aanbieders, belangenorganisaties en 

gemeente breed
•  Haalbaarheidsonderzoek naar wat gemeente financieel wil en kan bijdragen
•  Gefaseerd beginnen, bv. met een aantal sporten en/of een aantal wijken, op basis 

van groeimodel
•  Rekening houden met inkomensverschillen

ambitie 3
De sportkaart
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OMSChrIjVING
Ontwikkel een echte beweegcultuur, van jongs af aan:
•  Aanbod én diploma’s rondom meerdere vormen van bewegen 

zoals zwemdiploma (‘zwemles van de toekomst’), fiets diploma, 
(Nijntje) beweegdiploma

•  Ondersteund met een ‘paspoort’ zodat (kinderen en hun) ouders 
bewust zijn van de route die afgelegd moet worden om beweeg-
vaardig te worden en te blijven. 

•  Voor een volgende fase/na 6 jaar kan in overleg met het onder-
wijs gedacht worden aan schoolzwemmen/ natte gymles, 2 uur 
per week effectief bewegingsonderwijs onder begeleiding van 
een vakleerkracht, kennismaking met zoveel mogelijk soorten 
sport, fietsend of lopend naar school (is ook ambitie 6) en waar 
mogelijk bewegend leren (andere vakken). Op termijn kan 
gedacht worden aan uitbreiding of aparte inrichting voor 
aanbod rondom valpreventie en weerbaarheidsvaardigheden 
voor ouderen. 

AMBItIE EIGENAAr
•  EtV Olympia namens Samenwerking Eindhovense Gymnastiek-

verenigingen (SEGV) voor de eerste fase van 0-6 jaar.

ambitie 4
Van jongs af aan vaardig in bewegen (0-6 jaar)
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OVErIGE BEtrOKKENEN
•  Partners: 

– GGD Brabant Zuidoost 
– ESr 
– Sportstuif Meerhoven 
– Salto 
– Summa College 
– Fontys Sporthogeschool 
– Sports & Technology

•  Supporters/Klankbordgroep: 
– Gemeente Eindhoven/Eindhoven Sport 
– PSV Zwemsporten 
– Kim4kidz 
– Figure Skating Academy the Netherlands (FAN) 
– Eindhoven Atletiek 
– Hockeyclub Oranje-Rood 
– Wildwoozt

AANPAK
Uitwerken met o.a. Korein (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal),  
KNGU (Nijntje beweegdiploma 3-6 en ouder-kind-gym 1,5-3),  
Zwemmen (PSV, Ottenbad, Tongelreep/Innolab Dutch Dolphins 4-7), 
Salto/SKPO (onderwijs), Speelparken (De Splinter), tU/e-Brainport 
(techniek voor ideeën zoals PokémonGo app, band (conditie = 
inchecken/afvinken) en bij een groep horen (saamhorigheid).  
Overweging: 0-8 (fundamentele motorische vaardigheden) met 
focus op plezier en algemene vaardigheden (in plaats van sport-
specifiek).
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OMSChrIjVING
Doel is om het ‘gat te dichten’ tussen de basisschool & studententijd. 
Na de basisschool stopt de jeugd vaak met het sporten bij een  
vereniging door alle veranderingen die die leeftijd met zich mee-
brengen. Later, tijdens de studie, zie je dat dit weer meer opgepakt 
wordt. Maar ‘er zit dus een gat bij middelbare scholieren’. Door  
studenten clinics en workshops te laten verzorgen op t.b.v. middel-
bare scholen kan het sporten en daarmee het verenigingsleven 
worden gestimuleerd en wordt een cruciale periode overbrugd.  
De inzet van studenten spreekt vermoedelijk ook meer tot de ver-
beelding voor deze leeftijds groep (rolmodel). Voor de studenten  
kan de link met maatschappelijke stage gelegd worden.

AMBItIE EIGENAAr
•  ESSF: Eindhoven Student Sport Federation

OVErIGE BEtrOKKENEN
•  Partners: 

– Eindhoven Sport 
– Summa College 
– Rugbyclub Eindhoven 
– Fontys Sporthogeschool 
– Frisbeevereniging Vertigo

•  Supporters/Klankbordgroep: 
– ULAB 
– EtV Olympia 
– ESr 
– Eindhovense Studenten Roeivereniging Thêta

AANPAK
Uitwerken i.s.m. middelbare scholen (1 aanspreekpunt), studenten 
sportverenigingen (via ESSF), gemeente (vergoeding voor de inzet), Summa 
Sport & Fontys Sport Hogeschool (studenten), en scholieren en gym-
docenten voor input m.b.t. gewenst aanbod. Voor de studenten kan dit 
bij een passende financiële vergoeding een mooie bijbaan vormen.

ambitie 5
Middelbare scholieren weer in beweging brengen d.m.v. beweegprogramma’s en clinics
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OMSChrIjVING
Doel:
•  De openbare ruimte in Eindhoven is 

– Toegankelijk 
– Nodigt uit en verleidt om te bewegen 
– Faciliteert ontmoeting 
– Is inclusief

Ambitie sluit aan bij gemeentelijke sport- en beweegvisie

AMBItIE EIGENAAr
• Gemeente Eindhoven
 
OVErIGE BEtrOKKENEN
•  Partners: 

– ULAB 
– GGD Brabant Zuidoost 
– Sketch and More 
– Watersportverbond 
– InnoSportLab Sport & Beweeg/#040beweegt 
– Sports & Technology 
– Sportservice Noord-Brabant

ambitie 6
Beweegvriendelijke inrichting openbare ruimte
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•  Supporters/Klankbordgroep: 
– Dynamo Jongerenwerk 
– Nijha 
– Johan Cruyff Foundation 
– Krajicek Foundation 
– Salto 
– Frisbeevereniging Vertigo 
– Eindhoven Atletiek

AANPAK
•  Rekening houdend met richtlijnen beweegvriendelijke in richting 

openbare ruimte:
1  Een omgeving met plekken waar mensen spelen, bewegen,  

sporten, ontmoeten en zich verplaatsen;
2  Een omgeving waarin gebruikers worden gestimuleerd te spelen, 

te sporten en zich actief te verplaatsen.
3  Een omgeving waarin een activiteitenaanbod is gekoppeld aan 

de voorzieningen, zodat die duurzaam gebruikt worden.
4  Een omgeving die schoon, heel, veilig, toegankelijk en uitdagend 

is (ingericht).
5  Een omgeving die tot stand is gekomen vanuit urgentie bij de 

gebruiker(s) en door samenwerking tussen publieke, private en 
particuliere partijen.

6  Een omgeving die is toegepast en afgestemd op het juiste  
schaalniveau. 

•  Aanpak:
–  Samen ambitie goed definiëren, waar zetten we op in?  

Voor iedereen, of doelgroepgericht?
– Staat van de stad bepalen
–  Ophalen behoeften van inwoners en ideeën. Starten in wijken 

waar aanbod te wensen overlaat.
–  Plan maken, wat is nodig, hard- en software op elkaar aansluiten. 

Bestaande best practices en kennis inzetten.
– Samen uitvoeren…

•  In samenwerking met:
–  Gemeente Eindhoven: afdelingen OPr en Groen,  

gebiedscoördinatoren en sportregisseurs in wijken
–  Onderzoekers bv. Fontys/tUe, Universiteit Utrecht
–  Onderwijs, ouderenzorginstellingen, Uniek Sporten, PGE, etc.
–  Fysiotherapeuten, (commerciële) sportaanbieders 
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OMSChrIjVING
Het doel is om sportaanbieders te versterken door middel van  
voldoende vrijwilligers/personeel zodat er ruimte komt om met  
thema’s als inclusief en vaardig bezig te zijn

AMBItIE EIGENArEN
• Fleuren Sportsupport
• ESr

OVErIGE BEtrOKKENEN
•  Partners: 

– Gemeente Eindhoven/Eindhoven Sport 
– Fontys Sporthogeschool

•  Supporters/Klankbordgroep: 
– Supportpunt 
– ESSF 
– PSV Zwemsporten 
– Eindhoven Doet 
– Lumens 
– ABC-Volleybal 
– Hockeyclub Oranje-Rood

AANPAK
•  Ondersteuning op het gebied van het zoeken van voldoende  

vrijwilligers
•  Sport overstijgend door vraag en aanbod te verbinden d.m.v.  

van een platform
•  Extra binding/beloning door fitcoins
•  Inventariseren wat er reeds is/wordt gebruikt
•  Samenwerking: 

– Vertegenwoordiger uit iedere sporttak 
– Vertegenwoordiger uit andere organisaties (zorg, onderwijs, enz.)

ambitie 7
Versterken sportaanbieders
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pRoces
Het Sportakkoord Eindhoven is in februari 2021 gesloten. Het proces 
werd t.g.v. de maatregelen rondom Covid-19, gekenmerkt door een 
lange doorlooptijd; na de startbijeenkomst op 20 januari 2020 met 
zo’n 100 geïnteresseerden volgde een deelbijeenkomst rondom het 
thema inclusief sporten en bewegen op 17 februari. Ook in deze sessie 
waren veel deelnemers en ook nog eens uit diverse domeinen (sport, 
zorg, welzijn, onderwijs, gemeente en bedrijfsleven). Bij de bijeenkomst 
rondom het thema van jongs af aan vaardig in bewegen op 11 maart jl. 
was begrijpelijkerwijs slechts een derde van het aantal aanmeldingen 
aanwezig. Aanvankelijk hebben we de resterende bijeenkomst rond-
om het thema Vitale sportaanbieders digitaal voorbereid, maar uit-
eindelijk besloten deze uit te stellen tot na de lock-down; het proces 
met daarin de ontmoeting en dialoog tussen de diverse domeinen is 
de belangrijkste succesfactor voor het lokale sportakkoord en in een 
digitale variant zouden we dat juist missen. 
Deze derde deelsessie vond uiteindelijk plaats op 14 september. Net 
als bij de afrondende sessie met de koplopers op 24 september was 
het aantal deelnemers gelimiteerd, waardoor helaas veel stake-
holders ontbraken. Op 9 december zijn de resultaten in een update-
sessie aan de stad gepresenteerd en hebben diverse partijen zich aan 
een of meerdere ambities verbonden waardoor het lokaal sport-
akkoord aan draagvlak en inhoud is gegroeid. 

UitvoeRing
Een lokaal sportakkoord omvat ambities op hoofdlijnen die in de uit-
voeringsfase verder gedefinieerd en uitgewerkt worden.
Om de ambitie-eigenaren hierbij te ondersteunen en om te waar-
borgen dat de (deels) nieuw ontstane netwerken behouden blijven 
stellen we een regisseur aan en een commissie in.

1  De regisseur stelt kaders op waaraan de plannen van aanpak en de 
onderliggende begroting dienen te voldoen. De regisseur onder-
steunt de ambitie-eigenaren bij de inhoudelijke aanscherping van de 
plannen (o.a. met behulp van de specifieke input uit de deelsessies) 
en met het leggen van noodzakelijke contacten. De regisseur facili-
teert onderling afstemming tussen de diverse ambitie-eigenaren 
om de samenhang te bewaken (effectiviteit en efficiency). De regis-
seur signaleert samen met de ambitie-eigenaren nieuwe kansen 
(ambities), voorziet in structurele communicatie (zie ‘communica-
tie’) en koppelt terug aan de commissie.

2  De commissie bestaat naast de initiatiefnemers uit vertegenwoor-
digers uit de diverse domeinen die een betrokkenheid hebben bij 
het lokaal sportakkoord. Zij bewaken met behulp van een regisseur 
de voortgang, maar ook de relatie naar de sportvisie, het preventie-
akkoord etc. Zij tonen eigenaarschap, fungeren als ambassadeurs 

Organisatie
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en ondersteunen bij het smeden van nieuwe duurzame verbindingen waarmee het netwerk groeit en beklijft. 
Tevens brengen zij kennis en expertise in en reiken zo nieuwe kansen aan waarmee de stad haar voordeel kan 
doen. Tenslotte beoordelen zij de aanvragen (van nieuwe ambities) en zijn daarmee verantwoordelijk voor 
het toekennen van het uitvoeringsbudget.

• Deze commissie zou kunnen bestaan uit vertegenwoordigers van:
– De Eindhovense Sport Raad (ESr) 
– Commerciële sportaanbieders 
– Sportsupport 
– GGD Brabant Zuidoost 
– Eindhoven Student Sport Federation (ESSF) 
– Fontys Sporthogeschool

– Primair onderwijs (Salto/SKPO) 
– Voortgezet onderwijs 
– Korein 
– WIj Eindhoven 
– Lumens/Dynamo  
– Gemeente Eindhoven
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Gedurende het proces om tot het lokale sportakkoord Eindhoven  
te komen werd het belang van communicatie meerdere malen be -
nadrukt. Het gaat hierbij om communicatie tussen de betrokken  
partijen en het kennen van de betrokken organisaties en personen. 
Dit wordt nog eens bevestigd door ambitie 1, het platform dat niet 

alleen aanbod inzichtelijk maakt maar juist ook als vliegwiel voor 
communicatie en samenwerking kan fungeren. Ambitie-eigenaren 
en commissie dienen erop toe te zien dat in de uitvoeringsfase com-
municatie geborgd wordt. Betrokken stakeholders zijn verantwoor-
delijk voor de communicatie naar hun achterban. 

Communicatie
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Om de ambities te ondersteunen, worden er vanuit de landelijke 
partners (ministerie van VWS, NOC*NSF en de VSG) een tweetal  
(tijdelijke) budgetten beschikbaar besteld, namelijk:

UitvoeRingsbUdget spoRtakkooRd
Met het sluiten en indienen van dit Lokaal Sportakkoord beschikt 
gemeente Eindhoven over €400.000,- uitvoeringsbudget dat door het 
Ministerie van VWS is toegekend. Deze middelen kunnen gedurende 
2021-2022-2023 worden ingezet om de geformuleerde ambities een 
impuls te geven. Dit budget wordt door het Rijk op de gemeentelijke 
rekening gestort. Gemeente is hiermee budgetbeheerder, maar de 
commissie ziet toe op de juiste verdeling en besteding van de midde-
len. Ambitie-eigenaren dienen een plan met onderbouwing voor de 
middelen in. Initiatieven worden beoordeeld op inhoud en niet op 
rechtsvorm. Daarnaast moet het gaan om duurzame impact. Co -
financiering is niet nodig, wel inzet. En het gaat om uitvoering en niet 
om plannen, dus naar de stad en niet naar consultants. 

seRvices spoRtlijn nationaal spoRtakkooRd
Om de sport te versterken stelt de gezamenlijke sport (sportbonden, 
NL Actief en NOC*NSF) vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationale Sport-
akkoord in elke gemeente een Adviseur Lokale Sport aan.  

In Eindhoven is dit Paul Broers. Daarnaast is een aantal services 
beschikbaar, wat vouchers zijn die verenigingen helpen bij het vinden 
van een duurzame oplossing. Het gaat daarbij voornamelijk om  
scholing en procesbegeleiding door een professional. De adviseur 
blijft beschikbaar gedurende de periode van uitvoering van het sport-
akkoord (t/m 2023) en bepaalt jaarlijks de inzet van de services.  
Dit biedt vooral kansen voor ambitie 7, het versterken van sport-
aanbieders. Als ook ambitie 2, de inclusieve sportaanbieder.

oveRige financieRingsmogelijkheden:
Op nationaal en gemeentelijk niveau zijn diverse subsidiemogelijk-
heden mogelijk of fondsen om de projecten financieel te onder-
steunen. We noemen er een aantal:
•  BOSA: www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onder-

houd-sportaccommodaties
•  VSBfonds: www.vsbfonds.nl
•  Jantje Beton: jantjebeton.nl
•  Gemeente Eindhoven: www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/

beleid/subsidies/subsidie-sport

Financiën
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ABC-Volleybal
CKV Rust Roest
Dynamo Jeugdwerk
Eindhoven Atletiek
Eindhoven Doet
Eindhoven Sport
Eindhovense Studenten Roeivereniging Thêta
Eindhovense watervrienden
ESr
ESSF: Eindhoven Student Sport Federation
EtV Olympia
Figure Skating Academy the Netherlands (FAN)
Fleuren Sportsupport
Fontys Sporthogeschool 
Frisbeevereniging Vertigo

Gemeente Eindhoven
GGD Brabant Zuidoost
Hockeyclub Oranje-Rood
InnoSportLab Sport & Beweeg
#040beweegt
Johan Cruyff Foundation
Kim4kidz
Klimcentrum Neoliet Eindhoven
Krajicek Foundation
Libra
Lumens
More2Win
Nijha
PSV Handbal
PSV Zwemsporten

Rugbyclub Eindhoven
Salto
Sketch and More
Sports & Technology
Sportservice Noord-Brabant
Sportstuif Meerhoven
Stichting Special Talents
Summa College
Supportpunt 
ULAB
Uniek Sporten Brabant (BrabantSport)
Watersportverbond
Yogatrainer
Wildwoozt
Zwem- & Polovereniging Aegir

Getekend door
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Het Lokaal Sportakkoord Eindhoven is tot stand gekomen onder regie 
van sportformateur Brigitte Musters van SSNB (Stichting Sportservice 
Noord-Brabant)


