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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 voor zien 
van functionele, goede en duurzame sport- en beweegvoorzienin-
gen;

•  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 in 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 topevenementen in Nederland een cruciale 
inspiratie vormen voor de verenigende waarde van sport.

Naast deze inhoudelijke ambities hebben de landelijke partners 
afgesproken, dat dit Sportakkoord in Nederland wordt vertaald naar 
lokale en regionale akkoorden, zodat de ambities in de lokale context 
worden uitgevoerd.

Het Lokaal Sportakkoord
Nuenen heeft in 2019 aangegeven graag te komen tot een Lokaal 
Sportakkoord. Bij de startbijeenkomst medio januari 2020 waren  
42 geïnteresseerde vertegenwoordigers van partners uit de sport, 
zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overig maatschappelijk mid-
denveld en gemeente aanwezig. Zij zijn geïnformeerd over waarom 
het Nationaal Sportakkoord is gesloten, wat een Lokaal Sportakkoord 
inhoudt en wat dit voor hen kan betekenen. Tijdens de eerste vervolg-
bijeenkomst zijn de partijen op basis van zelfgekozen speerpunten 
enthousiast aan de slag gegaan.
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Helaas is de tweede vervolgbijeenkomst afgelast in verband met het 
coronavirus. Nadere inhoudelijke en organisatorische afstemming 
met de betrokken partijen en de kerngroep heeft toen per mail en 
telefonisch plaatsgevonden. Mede door hun concrete inbreng is  
er toch een ambitieus Nuenens Sportakkoord gerealiseerd. Een 
afsluitende bijeenkomst met feestelijke presentatie zal alsnog begin 
september 2020 plaatsvinden.

Belangrijke input over de gevolgen van het coronavirus voor de sport 
en sportaanbieders, ook in Nuenen, is terug te vinden in diverse 
hierop volgende hoofdstukken.

Alle betrokken partijen in Nuenen willen een impuls geven aan de 
samenwerking op het gebied van sport en bewegen. En via verbinden 
en kennisdelen bereiken, dat iedereen plezier beleeft aan sport en 
bewegen en zich moet kunnen ontwikkelen. Of je nu deelnemer of 
vrijwilliger bent.

Het is belangrijk om sport en bewegen, mede vanuit gezondheid en 
welzijn, op structurele basis te stimuleren. Of dat nu in teamverband 
of individueel is, bij een sport- en beweegaanbieder of in de openbare 
ruimte. Ongeacht leeftijd, beperking, afkomst, geloof of sociale  
positie moet iedereen in Nuenen kunnen sporten en bewegen, op zijn 
of haar eigen manier en niveau. En daaraan dragen de partijen van 
het Nuenens Sportakkoord graag naar vermogen hun steentje bij!
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Sport en beweegmogelijkheden
Nuenen is een Brabantse dorpsgemeente bestaande uit drie kernen 
en diverse buurtschappen, met ruim 23.000 inwoners. Je vindt er een 
ruim aanbod aan algemene sport- en beweegvoorzieningen, zowel 
binnen als buiten: 1 zwembad, sporthallen, sportzalen/gymlokalen 
en sportparken/velden. Ook zijn er diverse parken en veel openbaar 
groen. Inwoners sporten en bewegen in georganiseerd en ongeorga-
niseerd verband. Dat sluit goed aan bij de ambities van het Nationaal 
Sportakkoord. Sport en bewegen is namelijk gezond, het verbindt,  
het is universeel en vooral heel plezierig. Daarmee draagt sport en 
bewegen nadrukkelijk bij aan een gezond en veerkrachtig dorp. 
Andere maatschap  pelijke organisaties dan de sportverenigingen 
organiseren eveneens beweeg- en vrijetijdsactiviteiten, zoals de 
LEVgroep, Senergiek Nuenen, de stichting Meedoen Nuenen en 
diverse sport- en fitnesscholen.

Behalve het sport- en beweegaanbod heeft Nuenen ook een uitgebreid 
aanbod aan culturele, educatieve en creatieve activiteiten. Sociale 
ontmoeting speelt in Nuenen een belangrijke rol; er is sprake van een 

actief verenigingsleven en een rijke variatie aan evenementen. Het is 
tijdens de bijeenkomsten van het Lokaal Sportakkoord wel gebleken 
dat de lokale partijen, komend uit diverse sectoren, in een aantal 
gevallen niet op de hoogte zijn van elkaars bestaan, accommodaties, 
sport- en beweegactiviteiten en initiatieven.

Beleidsvisie
Het gemeentebestuur en de lokale maatschappelijke partijen vinden 
het behoud van de sociale kracht absoluut noodzakelijk. In de kader-
nota 2020-2021 van de gemeente Nuenen is dat nadrukkelijk ver-
woord. Streven is om een koppeling tot stand te brengen tussen 
sport, cultuur, welzijn en zorg en gezondheid en gestructureerd acti-
viteiten te bundelen. Hiermee wordt de versnippering van beleid,  
uitvoering en financiën tussen de eerder genoemde beleidsterreinen 
voorkomen en wordt de integratie bevorderd. Juist daarom spelen 
alle speerpunten van het Lokaal Sportakkoord nadrukkelijk in op 
samenwerking en coproductie.

hOOfdStuk 2

Nuenen in beeld

Lokaal Sportakkoord Nuenen 5



Nuenen in cijfers
Bron: ggd Brabant-Zuidoost

•  Mede dankzij de brede keuze aan sport- en beweegactiviteiten ligt het 
percentage sporters in Nuenen in alle leeftijdscategorieën hoger dan 
het landelijk gemiddelde, namelijk 65% ten opzichte van 51%.

•  Het aantal huishoudens dat aan wandelen, fietsen, hardlopen, wiel-
rennen en mountainbiken doet, ligt iets hoger dan het landelijk gemid-
delde, evenals de waardering voor de beweegvriendelijke omgeving. 
7% van huishoudens sport niet vanwege financiële omstandigheden.

•  In Nuenen is 33,9% van de inwoners lid van een sportvereniging;  
aanmerkelijk meer dan het landelijk gemiddelde van 25,1%. De gemid-
delde uitgaven voor sport, recreatie en cultuur per inwoner zijn veel 
lager: € 161,- ten opzichte van € 260,- landelijk.

•  Van de volwassenen en ouderen (19+) haalt 68% de beweegnorm. Van 
de jongeren (12-18 jaar) geeft 92% aan wekelijks te sporten, waarvan 
76% wekelijks bij een club, vereniging of sportschool. Van de kinderen 
(4-11 jaar) sport 46% buiten schooltijd en sport 23% niet of nauwelijks 
bij een vereniging.

Er zijn geen exacte sportcijfers bekend van de kwetsbare groepen die er  
in Nuenen zijn, zoals eenzame ouderen, chronisch zieken, uitkerings-
gerechtigden, evenals kinderen jongeren en volwassenen met een beper-
king. Dit is wel een aandachtspunt om te bezien en daarop een specifiek 
beweegaanbod af te stemmen (zie ook speerpunt 5).

Percentage sporters in Nuenen
65% 

Lid van een sportvereniging
33,9% 

Percentage 19+ die de beweegnorm haalt
68% 
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Trends en ontwikkelingen
Nuenen ontkomt niet aan een aantal trends, ontwikkelingen en  
thema’s die extra aandacht vragen. Denk hierbij aan:

•  Ontgroening en vergrijzing
•  Individualisering
•  Participatie in de samenleving
•  Leefbaarheid in de kleine kernen
•  Zelfredzaamheid en eenzaamheid
•  Gezonde leefstijl en preventie
•  Ongeorganiseerd sporten en bewegen
•  Dementie en mantelzorg
•  Sport als middel inzetten
•  Sporten en bewegen in de openbare ruimte
•  Terugloop van leden en vrijwilligers
•  Technologisering

Rondom trends en ontwikkelingen hangt vaak een negatief beeld. 
Maar je kunt ook omdenken en uitgaan van de kansen die er liggen. 
We krijgen bijvoorbeeld met behulp van technologie meer inzicht in 
onze gezondheid en prestaties. Zo kunnen we via een speciale app 
onze fiets- en wandelafstanden of hartslag direct uitlezen. Dat geeft 
inzicht en werkt motiverend. Of individualisering: dit zorgt voor 
nieuwe manieren van wonen, werken, leven, vrijetijdsbesteding en 
bewegen. Mensen werken waar en wanneer ze dat willen en sporten 
minder in verenigingsverband.

Juist omdat de samenleving steeds meer is gericht op het individu, is 
er ook een tegengestelde behoefte om elkaar te ontmoeten en samen 
activiteiten te ondernemen. Men zoekt gelijkgestemden op en vormt 
met hen een groep. We gaan skaten, een leuke wandeling door de 
wijk of het park maken, of kopen een lokale sportpas voor de beoefe-
ning van meerdere takken van sport. Wat dementie en mantelzorg 
aangaat: een sportvereniging kan mensen met beginnende dementie 
een specifiek beweegprogramma aanbieden en hun kader daartoe 
bijscholen. En hoe goed zou het zijn om voor een toenemend aantal 
mantelzorgers ontspannende beweegactiviteiten te verzorgen om 
hen veerkrachtig te houden!

Zomaar een greep uit de ontwikkelingen die zijn gebaseerd op vragen 
vanuit de samenleving. Hierop kunnen sport- en beweegaanbieders in 
Nuenen samen inspelen en zich onderscheiden. Bijvoorbeeld door het 
opzetten van een nieuw, uitdagend of andersoortig sport- en beweeg -
aanbod. Zowel overdag, als in het weekend of tijdens de vakanties.

De kracht zit in een positieve benadering van gezondheid in brede zin: 
veerkracht, vitaliteit en een betekenisvol leven. Bewegen stimuleren 
in brede zin is dus van groot belang. Het werkt positief op de fysieke, 
mentale en sociale gezondheid van álle mensen!
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Proces/werkwijze
In enkele avonden zijn de landelijke sportambities met de aanwezige 
partijen uit Nuenen stap voor stap vertaald naar concrete lokale 
speerpunten. Alle deelnemers aan deze bijeenkomsten waren enthou-
 siast en bereid om over hun eigen (club)grenzen te kijken. Om mee te 
denken en te praten over een integrale en multidisciplinaire aanpak. 
Over knelpunten, kansen en oplossingen, lokale verbinding en samen-
 werking, een gezamenlijk sport- en beweegaanbod voor (groepen) 
inwoners en het sterker maken van de sportverenigingen.

Gezamenlijk zijn de bijgaande speerpunten geformuleerd. Helaas is 
het door de afgelasting van een derde centrale bijeenkomst in ver-
band met de coronaperikelen (16 maart 2020) niet mogelijk gebleken 
deze speerpunten vóór aanvraag van het uitvoeringsbudget gedetail-
leerd met iedereen te bespreken en bepalen. Per speerpunt worden 
zaken als een programma, tijdspad, benodigde faciliteiten, communi-
catie en wie doet wat nog nader uitgewerkt. Daarvoor zullen aparte 
werkgroepen worden geformeerd.

1 Behoud en ondersteunen van vitale sportclubs

Dit speerpunt is in eerdere bijeenkomsten van het Lokaal Sport-
akkoord niet expliciet gekozen. En toen brak in Nederland, in na - 
volging van andere landen in de wereld, begin maart 2020 de corona 
crisis uit. Die heeft aantoonbaar een enorme impact op onze samen-
leving, de zorg, het dagelijkse leven, de sportsector en dus ook op  
de Nuenense sportclubs. Door alle getroffen maatregelen van 
regerings wege staat het bestaansrecht van profclubs en zeker van  
de 26.000 Nederlandse amateurclubs behoorlijk op de tocht. Met  
de focus op die amateurclubs: kunnen zij overeind blijven bij een 
teruglopend ledental en minder inzetbaarheid van vrijwilligers?  
Hoe communiceer je nu met leden, ouders en de gemeente? Hoe  
zet je als club het sportprotocol effectief in en wie handhaaft?

hOOfdStuk 3
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Wat is het gevolg van teruglopende contributie inkomsten en sterk 
verminderde inkomsten uit de horeca? Blijven sponsors hun bijdrage 
leveren en hoe houd je ze erbij? Wat moet je regelen met betrekking 
tot een andere trainingsopbouw en competitieopzet? Waar/bij wie 
kun je inhoudelijk en financieel hulp krijgen om het hoofd boven 
water te houden? Allemaal vragen die te maken hebben met de vita-
liteit van de sportclubs.
Juist vanwege de waarde van sport binnen de Nuenense samenleving 
(bevorderen van gezondheid en vitaliteit, economische inbreng en 
vooral sociale samenhang) heeft de kerngroep dringend verzocht  
om het behoud en ondersteuning ten aanzien van de vitaliteit van 
sportclubs met prioriteit op nummer 1 te zetten.
Met ondersteuning van partijen als NOC*NSF, de sportbonden,  
Stichting Sportservice Noord-Brabant en de gemeente kunnen ook  
in Nuenen zowel integrale maatregelen, als specifieke activiteiten 
per sportclub/tak van sport worden getroffen. Inmiddels is redelijk 
voortvarend een hulpprogramma voor de totale sportsector van start 
gegaan. Dat loopt uiteen van een sportprotocol, de TOVG regeling  
(tijdelijke overbruggingsregeling) via de gemeente (bijdrage van  
€ 4.000,-), een landelijk steunpakket van € 110 miljoen van het kabinet 
voor de sport en opschorting/kwijtschelding van gemeentelijke 
huurpenningen. Ook zijn er mogelijk heden voor een lokaal steun-
fonds sport.
De kerngroep gaat zich t/m 2022 met prioriteit inzetten om met de 
medewerkers van de hierboven aangehaalde organisaties en op basis 
van de inzet van beschikbare middelen te werken aan het behoud én 
de vitaliteit van de Nuenense sportclubs.

2 Realiseren van een breder lokaal sport- en  
beweeg aanbod

INLEIdING
De organisaties die hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten 
willen graag een breed en gevarieerd sport- en beweegaanbod in 
Nuenen realiseren. Daarbij wordt specifiek aan de vier onderstaande 
doelgroepen gedacht.

KErNTaKEN
a  voor scholen en BSO (buitenschoolse opvang)
b  voor ouderen
c  voor kinderen en jongeren met een beperking
d  voor nieuwe inwoners

TImING
Het tijdspad met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering  
van dit speerpunt zal in september/oktober 2020 nader worden 
ingevuld.

KarTTrEKKErS
De keuze voor de kartrekkers van dit speerpunt moet nog worden 
bepaald.
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3 Werving en scholing vrijwilligers

INLEIdING
Bij het gros van de Nuenense sportverenigingen en andere lokale 
sport- en beweegaanbieders is een tekort aan voldoende, ervaren en 
gekwalificeerde vrijwilligers. Het gaat dan met name om specifieke 
bestuurlijke kennis en ervaring. Daarvoor is in de eerste plaats een 
gerichte werving en in tweede plaats een thema- of sportgerichte 
scholing nodig. Ook wil men onderling over bepaalde gemeenschap-
pelijke thema’s graag informeel kennis en ervaring delen.

KErNTaKEN
a  vrijwilligersbeleid – werving voor meer vrijwilligers bij sport-

verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders
b  (thema of sportgerichte) scholing van bestuurlijk kader en  

uit wisseling van kennis en ervaringen

TImING
Het tijdspad met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering  
van dit speerpunt zal in september/oktober 2020 nader worden 
ingevuld.

KarTrEKKErS
De keuze voor de kartrekkers van dit speerpunt moet nog worden 
bepaald.

4 Sportaccommodaties en verduurzaming

INLEIdING
De gemeente Nuenen heeft plannen om bestaande en/of nieuwe 
sportaccommodaties in Nuenen energieneutraal te maken. Bij dit 
proces willen de lokale sport- en beweegaanbieders graag direct 
worden betrokken.

KErNTaKEN
a  bestaande sportaccommodaties energieneutraal maken
b  gezamenlijk overleg vanuit de sport- en beweegaanbieders met 

gemeente over bestaande en/of nieuwe sportaccommodaties  
(ook verhoging bezettingsgraad)

c  bekijken van de mogelijkheden om (multifunctionele) sportaccom-
modaties gezamenlijk met buurgemeenten te realiseren

TImING
Voor de komende jaren staan gemeentelijke plannen op stapel ten 
behoeve van de verduurzaming van sportaccommodaties. Hiervoor 
zal inhoudelijk advies en ondersteuning worden gevraagd van  
Stichting Sportservice Noord-Brabant. Mogelijk kan hierbij worden 
samengewerkt met buurgemeente Son en Breugel.

KarTrEKKEr
Gemeente Nuenen.
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5 Versterken van de verbinding/samenwerking tussen lokale 
sportverenigingen en andere sport- en beweeg aanbieders

INLEIdING
Tijdens de bijeenkomsten van het Lokaal Sportakkoord is gebleken dat een 
aantal Nuenense sport- en beweegaanbieders niet op de hoogte is van elkaars 
activiteiten. Men wil gezamenlijk voor (groepen) inwoners een totaaloverzicht 
maken van het lokale sport- en beweeg aanbod. Daaruit kunnen de (groepen) 
inwoners dan naar eigen interesse en inzicht een gerichte keuze maken.

KErNTaKEN
a  realiseren van een netwerk/platform waar alle sport- en beweegactiviteiten 

en initiatieven bij elkaar komen 
b  realiseren van een website waar inwoners van Nuenen relevante informatie 

& nieuws over sport en bewegen kunnen vinden. Wellicht is dit te combine-
ren met Nuenenhelpt.nl.

TImING
Het tijdspad met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van dit speer-
punt zal in september/oktober 2020 nader worden ingevuld.

KarTrEKKErS
De keuze voor de kartrekkers van dit speerpunt moet nog worden bepaald.
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6 Realiseren van de inzet van een professional 
(buurtsportcoach)

INLEIdING
Door alle betrokken Nuenense partijen aan het Lokaal Sportakkoord 
wordt de inzet van een buurtsportcoach (minimaal 12 uur per week) 
voor de uitvoering van het Sportakkoord én een structurele begeleiding 
en ondersteuning daarna als cruciaal gezien. Hij/zij moet de aanjager, 
verbinder en ondersteuner zijn om in de praktijk uit te voeren waar de 
lokale sport- en beweegaanbieders met z’n allen voor staan en willen 
bereiken. Als dit alleen door vrijwilligers moet worden gedaan, is er 
onvoldoende garantie voor succes en de borging van een structureel 
en gevarieerd sport- en beweegaanbod in Nuenen op langere termijn.
Het is raadzaam te bekijken of binnen het samenwerkingsverband 
Dienst Dommelvallei-Nuenen en Son en Breugel als randgemeenten 
gezamenlijk een dergelijke sportprofessional in de vorm van vereni-
gingsondersteuning kunnen aanstellen. Voor een concrete inzet is een 
nadere afstemming tussen beide gemeenten met de LEVgroep nood-
zakelijk.

TImING
Inmiddels is met betrekking tot de formele inzet van een sportprofes-
sional en de financiering daarvan ambtelijk een beleidsvoorstel 
gemaakt en aan het college van B. en W. voorgelegd. Het college is in 
juni 2020 akkoord gegaan met de invulling voor 2020. In het najaar 
van 2020 zal er na evaluatie opnieuw een voorstel gemaakt worden 
voor 2021 en 2022.

KarTrEKKErS
Gemeente Nuenen en de LEVgroep.

Lokaal Sportakkoord Nuenen 12



hOOfdStuk 4

Samenhang ambities/speerpunten
De zes speerpunten uit het Nuenens Sportakkoord dragen 
veelal bij aan ambities van het Nationaal Sportakkoord. 
Dat is te zien in deze tabel.

1.Behoud en ondersteuning vitale sportclubs

2.Breder lokaal sport- en beweegaanbod

3. Werving en scholing vrijwilligers

4. Sportaccommodaties en verduurzaming

5. Versterken lokale verbinding/samenwerking

6. Inzet van professional (buurtsportcoach)
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Lokaal Sportakkoord en kerngroep
In februari 2020 hebben zich spontaan een aantal vertegenwoordigers 
uit verschillende sectoren voor de kerngroep aangemeld. Zij voelen 
zich erg betrokken bij de verdere invulling van het Nuenens Sport-
akkoord. Aan hen wordt het Sportakkoord overgedragen.

De kerngroep bestaat vooralsnog uit vertegenwoordigers van lokale 
partijen als: rKSV Nuenen (voetbal), NUVO ‘68 (volleybal), KNKV (korf -
bal), MarcomSport (bedrijfsleven), de Stichting Meedoen Nuenen, de 
LEVgroep en de gemeente. Samen dragen zij verantwoordelijkheid 
voor de aansturing en (tussentijdse) evaluatie van het Sportakkoord. 
De Adviseur Lokale Sport ondersteunt hen in 2020, 2021 en 2022 
met SportServices vanuit de sportlijn en de GGd Brabant Zuidoost 
met betrekking tot een gezonde sportomgeving.

De leden van de kerngroep geven aan dat de samenwerking binnen 
het Lokaal Sportakkoord een win-win situatie moet opleveren. Het 
moet een goede aanvulling op en verlichting zijn van de vele vrijwil-
ligerswerkzaamheden die alle betrokkenen al hebben. De taken  
van de kerngroep zijn: meedenken, bewaken en begeleiden van de 
hoofdlijnen van het Sportakkoord in de voorbereiding en uitvoering 

(organisatie, werkgroepen, activiteiten, programmering, communi-
catie en financiën) en evaluatie.

De kerngroep ziet de opzet van een lokaal netwerk/platform met 
eigen website als de basis voor een brede lokale samenwerking & 
belangen behartiging in Nuenen. En voor verantwoordelijkheid en 
eigenaarschap ten aanzien van de voorbereiding, uitvoering en  
evaluatie van het sport- en beweegaanbod voor (groepen) inwoners 
van Nuenen. Rondom het lokale netwerk/platform worden de zes 
speerpunten gegroepeerd, waarvoor te zijner tijd ook aparte werk-
groepen gevormd worden.

Aandachtspunten voor de kerngroep wat het Nuenens Sportakkoord 
betreft zijn een nadere onderbouwing met demografische cijfers en 
ontwikkelingen én een koppeling aan de nieuwe omgevingsvisie van 
Nuenen. De gemeente Nuenen zal hierop nog nader input leveren.

Met de ondertekening van het Sportakkoord toont elke betrokken 
lokale partij voor commitment ten behoeve van het plan van aanpak 
van het Nuenens Sportakkoord in de jaren 2020, 2021 en 2022. 

hOOfdStuk 5
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Dat houdt in: deelname aan en samenwerking met andere organisaties uit het lokale net-
werk/platform, het uitwisselen van specifieke kennis en ervaringen, de ver deling en bewaking 
van het uitvoeringsbudget, het leveren van een actieve deelbijdrage aan de inhoud, uitvoering 
of begeleiding van een of meerdere speerpunten. De formele onder tekening zal in verband 
met het eerder uitgebroken coronavirus tijdens een verlate bijeenkomst in september 2020 
plaatsvinden.

Uitvoeringsbudget Sportakkoord
De gemeente Nuenen kan met het Sportakkoord voor 2020, 2021 en 2022 een uitvoerings-
budget bij het ministerie van VWS aanvragen en ontvangen. Met dit budget kan concreet  
uitvoering worden gegeven aan de activiteiten van de zes speerpunten, niet zijnde de kosten 
van de inzet van een professionele kracht (buurtsportcoach). Het gaat om een uitvoerings-
budget van 2 x € 10.000,-

Inzet Adviseur Lokale Sport
Om de sport te versterken stelt de gezamenlijke sport (sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) 
vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationale Sport akkoord aan elke gemeente een Adviseur Lokale 
Sport en een aantal Sportservices ter beschikking. Deze adviseur – voor Nuenen is dat Miriam 
van Moll van Sportservice Noord-Brabant – blijft beschikbaar gedurende de periode van uit-
voering van het sportakkoord (t/m 2022). De speerpunten en behoeften van verenigingen 
staan hierin centraal. Op basis daarvan wordt met de Adviseur Lokale Sport (en de LEV-groep 
gezien hun ondersteunende rol richting lokale organisaties) bekeken welke services optimaal 
ingezet kunnen worden. Deze services worden door professionals uit de sport geleverd. Zie 
schema Services.
Tevens kan NOC*NSF extra ondersteuning bieden in de vorm van procesbegeleiding boven op 
het beschikbare budget aan services (aanvraag via de Adviseur Lokale Sport).
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Sportservices binnen het Sportakkoord

Services Gezonde Sportomgeving binnen het Sportakkoord
Als het gaat om een gezonde sportomgeving kan het lokaal team gezondheidsbevordering van de GGd Brabant Zuidoost 
ondersteuning geven. Dat is mogelijk via de initiatieven van Rookvrije Generatie en Nix18. Ook kan ondersteuning van een 
adviseur van Team:Fit worden aangevraagd via de Adviseur Lokale Sport.

Informeren & InspIreren
•  1 of 2 bijeenkomsten
•  sport generiek
•  vrijwilligers, besturen,  

trainers/coaches,  
vertrouwenscontactpersoon

opleIden & ontwIkkelen 
technIsch hart
•  meerdere bijeenkomsten
•  club/sport specifiek
•  sporttechnische opleidingen 

niv. 0, 1 en 2
•  procesbegeleiding voor  

trainers en coaches

opleIden & ontwIkkelen 
besturen
•  meerdere bijeenkomsten
•  club/sport specifiek en 

generiek
•  procesbegeleiding voor 

bestuurders

uItvoeren & realIseren
•  verduurzamen  

sportaccommodaties
•  gezonde Sportomgeving
•  inclusief sporten: stimule-

ringsbudget NOC*NSF
•  gericht op een club of 

accommodatie
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Subsidies
Bijgaande subsidies zijn op landelijk, provinciaal en gemeentelijk 
niveau beschikbaar en kunnen worden aangevraagd. Hierdoor kan 
het uitvoeringsbudget van het Lokale Sportakkoord worden verruimd 
en is er meer financiële armslag om alle speerpunten goed op te 
pakken.

landelIjk
•  BOSa, subsidie voor stimulering bouw en onderhoud van sport-

accommodaties, met extra subsidie voor maatregelen op het 
gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid. Denk bijvoorbeeld 
aan sportmaterialen en verbouwingskosten van sportfaciliteiten.

•  VSB-fonds: iedereen doet mee. Dit fonds steunt - met geld, maar 
ook met raad en daad - iedereen die actief wil meedoen. En alle 
organisaties die anderen actief uitnodigen om mee te doen met 
projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen zodat iedereen een 
plek krijgt in onze diverse samenleving. Een voorbeeld daarvan is de 
beweegtuin, die voor elke inwoner van Son en Breugel toegankelijk 
is. Mensen ontmoeten elkaar daar en ook voor senioren en mensen 
met een beperking is dit een fijne beweeg- en ontmoetingsplek.

•  Jantje Beton: omdat kinderen nooit mogen stoppen met spelen, 
ook niet als je ouder wordt. Want spelen is niet alleen het belang-
rijkste onderdeel van een gezond leven, het is ook nog eens het 
leukste. Voorbeeldprojecten: speelactiviteiten voor kinderen in 
een ziekenhuis, obstacle run, buitenspeeldag, gezonde buurten.

•  Sportinnovator: als gemeente of sportvereniging loop je waar-
schijnlijk wel eens tegen innovatievragen aan. Bijvoorbeeld: op 
welke manier kunnen wij ons park inrichten om mensen te laten 
bewegen of is er een nieuwe spelvorm te ontwikkelen om een sport 
aantrekkelijker te maken voor een bepaalde doelgroep? Voor deze 
vragen kun je een Sportinnovator Voucher aanvragen.

provIncIaal
•  Leefomgeving/groenvoorziening, Schoolpleinen van de toekomst. 

Dit zijn voorbeelden van projecten die zich richten op het stimuleren 
van de realisering van gezonde, klimaatbestendige en groene school-
 pleinen en in aanmerking komen voor subsidie.

GemeentelIjk
De gemeente Nuenen kent vier subsidiemogelijkheden die in samen-
hang met het specifieke uitvoeringsbudget van VWS/VSG kunnen 
worden benut voor deelactiviteiten van het Lokaal Sportakkoord. 
Het betreft:
•  Drie structurele subsidiemogelijkheden voor de jeugd, sport, en 

gezondheidszorg.
•  Een eenmalige subsidie voor activiteiten gericht op deelname door 

kwetsbare Nuenense inwoners, of activiteiten die zijn gericht op 
verbetering van de sociale samenhang in een wijk of buurt.
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Door een lokale bundeling van energie, kennis en inzet 
en vooral betrokkenheid, ontstaat er een vitaal, spor-
tief en aantrekkelijk dorp. Uiteenlopende partijen in 
Nuenen (ook buiten de sport- en beweegsector) zijn 
uitgedaagd. Zij hebben elkaar gevonden en zijn geïn-
spireerd om de speerpunten van het Sportakkoord  
te realiseren. Hiernaast zie je een overzicht van de  
partijen die in Nuenen meedoen aan het Sportakkoord. 
Deze partijen spreken hiermee uit dat zij ieder voor zich 
en waar mogelijk zoveel mogelijk met elkaar samen-
werken om de gekozen speerpunten te realiseren. 
Mochten er in de toekomst sport- en beweegaanbieders 
of andere organisaties zijn die zich alsnog achter deze 
speerpunten wil scharen, dan kunnen zij aansluiten bij 
dit akkoord.

Het Nuenens Sportakkoord is een ambitiedocument; 
hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.

hOOfdStuk 6

Betrokken lokale partijen

Archipel Akkers
BC Achilles
BOSU
BS de Dassenburcht
BV De Hechte Band
Dynamic Tennis
EmK Nederwetten (voetbal)
Feel Fit Center Nuenen
Fontys Sporthogeschool
Fysiotherapie Nuenen
GGd Brabant ZO
HSCN Nuenen
HSV ’t Pluimke
IVN Nuenen
Kids Society Erica

LEVgroep
MarcomSport
N.K.V. (korfbal)
Nuenens College
NUVO ’68
rKSV Nuenen
SdF Friends
Senergiek Nuenen
Showcorps O&V
SJO Juventud voetbal
Stg Meedoen Nuenen
TV de Lissevoort
Z&PV Nuenen
Gemeente Nuenen

Deze organisaties hebben actief meegewerkt aan de realisatie 
van het Nuenens Sportakkoord:
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Het Nuenens Sportakkoord is tot stand gekomen onder regie van sportformateur 
Daniëlle van Bakel, SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant).


