
Sport- en beweegakkoord Best
Iedereen doet mee!



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. 

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.

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
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In Best hebben we gehoor gegeven aan de oproep om te komen 
tot een Lokaal Sportakkoord. Samen met partners uit de sport, 
zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overig maatschappe-
lijk middenveld en gemeente zijn we aan de slag gegaan om 
te komen tot een Sport- en beweegakkoord voor Best. 

We hebben afspraken gemaakt rondom de thema’s Inclusief 
sporten en bewegen, Van jongs af aan vaardig in bewegen en 
De toekomst van sport en bewegen in Best (bundeling van  
de thema’s Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale sport- en 
beweegaanbieders en Positieve Sportcultuur), passend in de 
lokale context van Best.

De gemaakte afspraken staan beschreven in dit Sport- en 
beweegakkoord, aangevuld met een beschrijving van de  
toekomstige organisatie (hoe verankeren we de verbeterde 
samenwerking) en communicatie.

Met dit Sport- en beweegakkoord willen we bereiken dat 
iedereen zich kan ontwikkelen en met plezier kan sporten  
en bewegen. Sport en bewegen als doel én als middel voor 
gezondheid en deelname aan de maatschappij. Van jong tot 
oud. Als deel nemer, vrijwilliger of toeschouwer. Op verschil-
lende accommodaties of in de openbare ruimte.

Alle partners van dit Sport- en beweegakkoord Best onder-
schrijven het belang van samenwerking en het bundelen van 
de krachten, want samen kom je verder dan alleen!

Van Nationaal Sportakkoord naar 
Sport-en beweegakkoord voor Best
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Sporten, bewegen en recreëren in Best
De gemeente Best telde op 1 januari 2020 29.999 inwoners 
die verspreid over 15 wijken wonen. Best biedt het beste van 
twee werelden: dorps wonen met veel voorzieningen, maar 
ook dicht bij de stad én de rust van de natuur. Alle bestem-
mingen zijn binnen handbereik door de ligging tussen de 
snelwegen A2 en A58, een ondergronds treinstation in het 
centrum en Eindhoven Airport dichtbij. 

Best is van alle gemakken voorzien: basisscholen, een mid-
delbare school, een ruim winkelaanbod, musea, een biblio-
theek, een bioscoop, sport- en beweegvoorzieningen en vele 
recreatiemogelijkheden. Best is een toegangspoort tot het 
Nationaal Landschap Het Groene Woud en maakt deel uit 
van de Brainport regio, het hightech hart van Brabant.

Best heeft een gevarieerd netwerk van sport- en beweeg-
aanbieders. Van voetbal tot petanque, van badminton tot  
fitness en van korfbal tot atletiek. Ook scouting is vertegen-
woordigd. Recreatieplas Aquabest biedt ruimte aan het 
jeugd-recreatiepark DippieDoe en is in de zomer het toneel 
van grote dance events zoals Lakedance. In de bossen aan  
de Sonseweg ligt het Joe Mann openluchttheater.

De groene omgeving nodigt uit om te sporten en bewegen in 
de openbare ruimte. De inwoners van Best scoren de beweeg-
vriendelijke ruimte met een 3,4 ten opzichte van 2,6 als  
landelijk gemiddelde. Het verbaast ons dan ook niet dat het 
percentage hardlopers, mountainbikers, wielrenners en fiet-
sers in Best hoger is dan het landelijk gemiddelde. Ook de 
sport- en speelvoorzieningen in Best worden door de inwo-
ners goed beoordeeld: 82% van de inwoners (t.o.v. 73%  
landelijk gemiddeld) is tevreden over de sportvoorzieningen 
en 74% (t.o.v. 63% landelijk gemiddeld) is tevreden over de 
speelvoorzieningen.

Best in beeld
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Best in cijfers
Bronnen: GGD Brabant-Zuidoost, NOC*NSF, Kenniscentrum Sport & Bewegen

Sporten, bewegen en spelen:

31,1% van alle inwoners 
is aangesloten bij een sport-
vereniging (25,3% landelijk)

Lid van sportvereniging

93% van de kinderen (4-11 
jaar) beweegt gemiddeld  
1 uur per dag of meer

65% sport tussen 1 en 3 uur 
per week of meer bij een 
sportvereniging

34% sport 2 x 
per week of vaker 
op school

26% van de kinderen  
(1-11 jaar) speelt > 14 uur 
per week buiten

3,37% van de kinderen 
heeft een beperking

Kinderen met een beperking

6% van de kinderen (0-11 jaar) heeft 
door geldgebrek geen lidmaatschap 
bij een sportvereniging en 1% kan 
daardoor niet op zwemles

Armoede

15% (12-18 jaar)
65,8% (19+)

Voldoet aan de Nederlandse 
Norm Gezond Bewegen

10% (2-11 jaar)
10% (12-18 jaar)
54% (19+)

Overgewicht

22% (12-18 jaar)
42,5% (19+)

Eenzaamheid
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Landelijk zien we een aantal trends en ontwikkelingen ten aanzien van sport en bewegen:

Het spreekt voor zich dat ook Best hiermee te maken heeft of krijgt en op moet 
anticiperen. Op een aantal daarvan doen we dat met onze ambities.
Daarnaast spreken we de wens uit om bij de totstandkoming van de Omgevings-
visie voor Best rekening te houden met de geformuleerde ambities in dit Sport- en 
beweegakkoord. Juist nú liggen er namelijk kansen om gezondheid te verbinden 
met ruimtelijk beleid in een lokale omgevingsvisie. 6



Ambities t.b.v. Sport en bewegen in Best
Als partners van het Sport- en beweegakkoord Best hebben we ambities en actie-
punten geformuleerd die ertoe moeten leiden dat iedereen in Best kan meedoen, 
dat onze kinderen voldoende bewegen en dat sport- en beweegaanbieders vitaal  
blijven.

Ambitie 1

Iedereen welkom in een inclusieve 
samenleving 
Voldoende en passend sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen, dus ook voor 
kwetsbare inwoners (waaronder ouderen, mensen met een beperking, in armoede, 
met afstand tot de arbeidsmarkt) is een belangrijke voorwaarde voor een inclusieve 
samenleving. Maar hoe zorgen we ervoor dat kwetsbare inwoners geen drempels 
ervaren om mee te doen, hun eigen sportkeuze kunnen maken en het gevoel hebben 
erbij te horen? Want deelname aan sport en bewegen verhoogt niet alleen de sport-
participatie, maar heeft ook vele andere positieve effecten, onder andere op gezond-
heid en het opdoen van sociale contacten.

Een aantal verenigingen in Best heeft aanbod voor mensen met een beperking, maar 
we hebben behoefte aan meer en gevarieerd aanbod, aan samenwerking (binnen 
Best, maar ook met buurgemeenten) en aan kennis op dit vlak. In Best heeft 3,37% 
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van de kinderen een beperking ten 
opzichte van het landelijk gemid-
delde van 2,72%. Het is onze ambitie 
om te verbreden en versnellen: we 
willen het aan bod voor deze kinderen, 
maar ook voor volwassenen en oude-
ren met een beperking, uitbreiden én 
zichtbaar en vindbaar maken. 

Om dit te bereiken, is samenwerking 
tussen verschil lende sectoren van 
groot belang. Met dit als uitgangs-
punt, hebben we ten aanzienvan deze 
ambitie in Best afspraken gemaakt 
over de gewenste activiteiten. 

Actie 1 Sport- en beweegplatform
• Omschrijving
In Best kunnen kinderen tot 12 jaar gebruik maken van Schoolsport: kennismakingslessen die kinde-
ren in de gelegenheid stellen gebruik te maken van sport- en beweegactiviteiten. Wij onder  zoeken of 
we Schoolsport kunnen uitbreiden, of een variant daarvan introduceren, met sport- en beweegaanbod 
voor alle doelgroepen (12-100 jaar, inclusief vakleerplan voor middelbaar onderwijs, dat uitgewerkt  
is i.s.m. met sportverenigingen), dus ook mensen met een beperking, mensen met een kleine porte-
monnee, mensen in eenzaamheid, etc. Want als er ooit een tijd was die ons geleerd heeft hoe belang-
rijk gezondheid is, hoe voldoende sporten en bewegen daar een bijdrage aan kunnen leveren en wat  
de impact is van het gebrek aan sociale contacten, is het de huidige corona crisis wel. 

• Ambitie eigenAren
–  Lumens (Dynamo Jeugdwerk) en vakleerkrachten
–  Schoolsport. Met behulp van: v.v. Wilhelmina Boys, rKvv Best Vooruit, Gymnastiek Vereniging Best, 

Aikidoschool Best, mhc Best, Dans-à-Lon, Pvge
–  Gezond Best Oirschot
–  Gemeente Best

• Wie/WAt hebben We hiervOOr nOdig?
–  Overige sport- en beweegaanbieders om afspraken mee te maken
–  Combinatiefunctionarissen
–  Onderwijs/Vakleerkrachten
–  Lev Groep (welzijnsorganisatie)
–  Fysiotherapeuten en huisartsen
–  Inzicht in wat er is en onderzoeken waar behoefte aan is
–  Onderzoeken voortzetten thOm-b (Thuis onbezorgd mobiel Best)
–  Signaleringsfunctie diverse partners
–  Mogelijkheden Stichting Leergeld
–  Promotie/communicatie 8Sport- en beweegakkoord Best



Actie 2
onderzoeken mogelijkheden ter verbreding en 
verSnelling van Sport- en beweegaanbod voor 
menSen met een beperking

• Omschrijving
We willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om:
–  nieuw aanbod voor mensen met een beperking, die (nog) niet 

terecht kunnen bij reguliere sport- en beweegactiviteiten (denk aan 
licha melijk, geestelijk, psychisch, visueel, auditief, in het autistisch 
spectrum, of mensen met een chronische ziekte), te creëren bij 
sport- en beweeg  aanbieders;

–  bestaand aanbod uit te breiden/te verbeteren;
–  het aanbod vindbaar en zichtbaar te maken;

–  deze doelgroep te helpen bij het vinden van geschikt aanbod en bij 
vragen over financiën, een sportrolstoel of andere hulpmiddelen.

In de koudere maanden van het jaar is het voor g-teams (in de breedste 
zin van het woord) fijn als ze binnen kunnen sporten in plaats van 
buiten. Om dat te kunnen realiseren, gaan Zaalvoetbal Best-Oirschot 
en Best Vooruit vanaf komend seizoen samenwerken, zodat hier 
vanaf oktober 2020 invulling aan kan worden gegeven. Bijvoorbeeld 
door middel van een kennismakingwedstrijd.

• Ambitie eigenAren
–  Gemeente Best
– rKvv Best Vooruit
–  Zaalvoetbal Best-Oirschot
–  Powerbase Fitness: creëren aanbod voor mensen met een beperking
–  mhc Best

• Wie/WAt hebben We hiervOOr nOdig?
–  Sport- en beweegaanbieders om nieuw aanbod te creëren  

of bestand aanbod te verbeteren/uit te breiden
–  Samenwerking met gemeente en scholen in de regio  

(signaleren van de sportvraag)
–  Sportcoaches om mensen met een beperking te begeleiden  

naar passend aanbod
–  Inzicht in bestaand sport- en beweegaanbod voor en de  

behoeften van deze doelgroep
–  Ondersteuning bij het opzetten van nieuw aanbod voor deze  

doelgroepen via services in de Sportlijn
9Sport- en beweegakkoord Best



Actie 3
activiteiten voor ouderen bij  
v.v. wilhelmina boyS

• Omschrijving
v.v. Wilhelmina Boys wil als vereniging graag een maatschappelijke 
rol spelen en activiteiten organiseren voor ouderen. Denk hierbij  
aan beweegactiviteiten, maar ook activiteiten als kaarten, darten, 
biljarten of iets dergelijks. Activiteiten waar behoefte aan is. De  
vereniging is bereid hiervoor haar accommodatie én vrijwilligers ter 
beschikking te stellen. Gesprekken hierover met bijvoorbeeld KbO 
hebben in het verleden nog niet tot het gewenste resultaat geleid. 
Overigens staat de vereniging niet alleen open voor het organiseren 

van activiteiten voor de doelgroep ouderen, maar ook voor andere 
doelgroepen.

• Ambitie eigenAren
–  v.v. Wilhelmina Boys
–  Dans-à-Lon
–  mhc Best

• Wie/WAt hebben We hiervOOr nOdig?
–  KbO
–  Pvge
–  Lev Groep
–  Zorginstellingen
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Actie 4
oprichten pSv united in beSt in Samenwerking 
met pSv foundation

• Omschrijving
Bij Psv United zet de Psv Foundation voetbal in om cohesie bij  
geselecteerde jongeren van 10 tot 16 jaar in bepaalde Eindhovense 
wijken te vergroten. De trainingen bij Psv United maakt deel-
nemende jongeren bewust van verantwoordelijkheden en stimuleert 
hen doelen te bereiken. Deze doelen kunnen persoonlijk zijn of 
gericht op de wijk waarin zij leven. De basis voor Psv United werd in 
2011 gelegd in de aandachtswijk Mensfort in Eindhoven, waar een 
groep jongeren onder de vlag van Psv bijeen werd gezet om onder 
begeleiding van een sportcoach gezamenlijk te trainen. Dankzij het 
voetbal ontstond er een gevoel van trots op hun leefomgeving en 
elkaar, respect voor anderen en verbeterde het sociaal-maatschap-
pelijk gedrag sterk. Zo sterk dat het een bindmiddel in de wijk bleek. 
Dankzij externe financiers kon het project uitgerold worden naar 
andere aandachtswijken.

We willen onderzoeken welke mogelijkheden er in Best zijn om een 
dergelijke samenwerking, met genoemde doelen, te realiseren. 
Mocht blijken dat een samenwerking met Psv Foundation voor-
alsnog (financieel) niet haalbaar is, dan bekijken we alternatieve 
werkwijzen, in samenwerking met de Combinatiefunctionaris,  
lokale helden etc.

• Ambitie eigenAren
–  Lumens (Dynamo Jeugdwerk)

• Wie/WAt hebben We hiervOOr nOdig?
–  Samenwerking met 1 of 2 basisscholen (sporthal)
–  Maximaal 30 kinderen
–  Lev Groep
–  Partners/externe financiers, waaronder gemeente Best en  

Stichting Leergeld
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Actie 5
menSen fit en gezond krijgen, zodat ze weer 
kunnen gaan Sporten of bewegen

• Omschrijving
Fysiotherapeuten behandelen patiënten voor uiteenlopende klach-
ten aan bijvoorbeeld nek, rug of gewrichten. Maar ze behandelen ook 
mensen met een revalidatie na een operatie of blessure, obesitas, 
diabetes, artrose, etc. Helaas is het nog niet vanzelfsprekend dat een 
fysiotherapeut een dergelijke patiënt, nadat het behandeltraject ten 
einde is, doorverwijst naar passend sport- en beweegaanbod. Het is 
echter juist heel belangrijk is, voor lichaam maar zeker ook voor 
geest, om in beweging te blijven. Dat geldt ook voor mensen met 
overgewicht, diabetes, medicijngebruik, etc. We willen graag onder-
zoeken welke mogelijkheden er zijn om met huisartsen en fysiothera-
peuten in Best een aanpak te ontwikkelen, waarbij doorverwijzing 
van deze specifieke groep patiënten naar sport- en beweegaanbod 
vanzelfsprekend is.

• Ambitie eigenAren
–  Fysiotherapie Daane
–  Gezond Best-Oirschot

• Wie/WAt hebben We hiervOOr nOdig?
–  Huisartsen en fysiotherapeuten
–  Powerbase Fitness
–  Sport- en beweegaanbieders met passend aanbod
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Ambitie 2

Van jongs af aan vaardig 
in bewegen

Het thema Van jongs af aan vaardig in bewegen in het Nationaal 
Sportakkoord heeft als doel dat meer kinderen van 0 tot en met 12 
jaar voldoen aan de beweegrichtlijn en dat hun motorische vaar-
digheden toenemen. 

In Best erkennen we het belang van goede motorische vaardigheden. 
Vanuit de gedachte dat een goede motoriek de basis vormt voor een 
leven lang met plezier sporten en bewegen en dat deze vaardigheden 
van belang zijn bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Omdat 
kinderen steeds minder spelen en bewegen (door digitalisering, ont-
groening, verstedelijking, te weinig veilige speelplekken, voorzichtige 
houding van de ouders bij buitenspelen, etc.), gaan de motorische 
vaardigheden achteruit.

Landelijk zien we de trend dat sporten in verenigingsverband steeds 
verder afneemt. Flexibiliteit is daarbij belangrijk: we sporten wanneer, 
waar en met wie we willen. Om ervoor te zorgen dat kinderen veel-
vuldig in contact komen met sporten en bewegen, is het belangrijk 
beweegmogelijkheden in de openbare ruimte te creëren.

Actie 6
uitbreiden naSchoolS aanbod

• Omschrijving
We willen meer beweegmogelijkheden voor kinderen creëren in  
het naschools aanbod in samenwerking met een buurtsportcoach. 
Hiervoor is ook samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, 
onderwijs en kinderopvang van belang. Er is nl. behoefte aan een 
sporthal en accommodaties bij verenigingen. Uiteraard maken we 
ook gebruik van de openbare ruimte.
Wellicht is het mogelijk deze activiteiten in een later stadium uit te 
breiden met sporten beweegaanbod voor ouderen.

• Ambitie eigenAren
–  Maat S
–  Dans-à-Lon

• Wie/WAt hebben We hiervOOr nOdig?
–  Gemeente Best (bij (her)inrichten openbare ruimte)
–  Sport- en beweegaanbieders: sporthal en accommodaties/velden
–  Samenwerking met onderwijs en kinderopvang
–  Voldoende kinderen en hun ouders
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Ambitie 3

Toekomst sport en bewegen in Best

In het landelijk Sportakkoord staan onder andere de thema’s Duurzame Sport-
infrastructuur, Vitale Sport- en Beweegaanbieders en Positieve Sportcultuur. Deze 
thema’s raken de sportaanbieder in de kern, want ze gaan over toekomstbestendige 
sportaccommodaties, het verduurzamen daarvan (energietransitie), toekomst-
bestendige sportverenigingen en een veilig en positief sportklimaat. 

We hebben geconcludeerd dat we veel meer winst kunnen behalen als we meer en 
beter samenwerken. Als sportverenigingen onderling, maar ook met de gemeente 
Best en daar waar mogelijk/wenselijk met partners uit andere sectoren. Veel vere-
nigingen hebben te maken met dezelfde uitdagingen en alleen ga je sneller, maar 
samen kom je verder.

Sport- en beweegakkoord Best 14



Actie 7
uitbreiden Samenwerking Sport onderling en 
Sport met andere Sectoren

• Omschrijving
We willen in Best 1 à 2 keer per jaar voor alle sport- en beweegaanbie-
ders, én op thema ook organisaties buiten de sport (zorg, welzijn, 
onderwijs, kinderopvang, bedrijfsleven, gemeenteraad), een Sport-
café (werktitel) organiseren. 
Doelstelling:
–  Informeren: kennis en kunde delen
–  Inspireren: ten aanzien van relevante en actuele thema’s als: 

• bestuurskracht 
• financiën 
• werven en behouden vrijwilligers 
• nieuwe lidmaatschapsvormen 
• communicatie 
•  positieve sportcultuur (in brede zin: huisregels/gewenste 

omgangs- vormen (voor alle sportverenigingen maar wel sport 
specifiek), hoe te handhaven, handvatten voor trainers hoe om te 
gaan met pubers/ouders/…., positief coachen, vOg’s, etc.

      • ondermijnende criminaliteit* 
      •  wat kunnen we (nog meer) betekenen voor ouderen, mensen in 

armoede, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders
       • etc.
–  Netwerken: elkaar beter leren kennen. Door te bouwen aan een 

sportnetwerk wordt samenwerking vanzelfsprekender. 

• Ambitie eigenAren
– rKvv Best Vooruit
–  Zaalvoetbal Best-Oirschot
–  Ltv Best
–  Gemeente Best: combinatiefunctionaris
–  mhc Best

• Wie/WAt hebben We hiervOOr nOdig?
–  Betrokkenheid, inbreng en ambassadeurschap van de sportvereni-

gingen in Best
–  Op thema informatie of inspiratie van andere partners
–  Geschikte locatie
– Klein budget t.b.v. organisatiekosten

* https://www.bav-voetbal.nl/wp-content/uploads/2019/07/interventiekaart.pdf
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Actie 8
multifunctionele en goed bezette  
SportaccommodatieS

• Omschrijving
We hebben in Best prachtige accommodaties, maar ze staan een 
groot deel van de tijd leeg. Kunnen we een betere bezetting van  
sportaccommodaties bevorderen, door gebruik te maken van de  
faciliteiten door meerdere sport- en beweegaanbieders? We inven-
tariseren wat er waar beschikbaar is, en waar bij de verenigingen 
behoefte aan is. Hierbij hebben we tevens oog voor andere partners 
dan in de sport. Denk aan bijv. kinderopvang, huiswerkbegeleiding, 
beweeggroepen zoals bijv. yoga of een fysiotherapeut.
We houden er uiteraard rekening mee dat we niet concurreren met 
andere maatschappelijke en culturele organisaties.

• Ambitie eigenAren
– Wilhelmina Boys
– Gemeente Best: combinatiefunctionaris
–  mhc Best

• Wie/WAt hebben We hiervOOr nOdig?
– Medewerking van sport- en beweegaanbieders
– Medewerking van andere van belang zijnde organisaties

Actie 9
verduurzamen SportaccommodatieS

• Omschrijving
In 2050 moeten alle sportaccommodaties in Nederland cO2-arm zijn. 
Naast dit einddoel is er een tussentijdse doelstelling van 49% cO2- 
reductie in 2030. We willen een plan van aanpak uitwerken waarmee 
we alle sportaccommodaties, op basis van maatwerk, en uitgaande 
van eerst energie besparen en vervolgens opwekken, kunnen ver-
duurzamen. 

• Ambitie eigenAren
– Gemeente Best
– Wilhelmina Boys
– mhc Best

• Wie/WAt hebben We hiervOOr nOdig?
– Medewerking en betrokkenheid van sport- en beweegaanbieders
–  Aansluiten bij en financiën vanuit de landelijke Routekaart  

Verduurzaming Sport.
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• Omschrijving
De landelijke trend is dat deelname aan georganiseerd sporten en 
bewegen daalt. Niettemin zien we dat in Best de georganiseerde 
sport beter scoort dan landelijk gemiddeld. De afgelopen jaren is er 
veel aandacht geweest voor de binnen- en buitensportaccommodaties 
in Best. Maar, sporten en bewegen in de openbare ruimte wint aan 
populariteit. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: gezond en spor-
tief bezig zijn, sporten of bewegen in de buitenlucht en gezelligheid. 
Veel inwoners in Best doen aan wandelen, hardlopen, fietsen, wiel-
rennen en mountainbiken en zijn tevreden over de voorzieningen. 
Echter, om er voor te zorgen dat de steeds groter wordende groep 
inwoners die geen gebruik maakt van het georganiseerde aanbod ook 
in te beweging komt, is een beweegvriendelijke openbare ruimte 
essentieel. Wij willen ons inzetten om een sport- en beweegplek te 
realiseren, voor jong en oud met een groot sociaal karakter, waar we 
bijvoorbeeld kunnen (wandel)voet- en handballen, gymnastiek en  
tai chi beoefenen, aan krachttraining kunnen doen etc. Voldoende 
zitmogelijkheden, met name voor ouderen, mogen niet ontbreken. 
We willen deze sport- en beweegplek koppelen aan het thema 
gezonde leefstijl omdat ook andere zaken zoals gezonde voeding,  
voldoende ontspanning, niet roken en matig met alcohol belang rijke 
thema’s zijn. En juist nú liggen er kansen om gezondheid te verbinden 
met ruimtelijk beleid in een lokale omgevingsvisie.

• Ambitie eigenAren
– Pvge
– Gezond Best-Oirschot
– Lumens

• Wie/WAt hebben We hiervOOr nOdig?
– Gemeente Best
– Sport- en beweegaanbieders
– Powerbase Fitness (trainingen op locatie verzorgen)
– Evt. gezond aanbod voeding en drankjes
– Huisartsen
– Inzicht in de specifieke wensen van gebruikers

Actie 10
Sporten en bewegen in de openbare ruimte alS middel voor gezonde leefStijl
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Samenhang ambities
Onze ambities dragen ruimschoots bij aan meerdere thema’s 
van het Nationaal Sportakkoord:

Sport- en beweegplatform

Onderzoeken mogelijkheden ter verbreding en 
versnelling van sport- en beweegaanbod voor 

mensen met een beperking

Activiteiten voor ouderen bij Wilhelmina Boys

Oprichten PSV United in Best

Mensen fit en gezond krijgen

Uitbreiden naschools aanbod

Uitbreiden samenwerking sport en andere sectoren

Multifunctionele en goed bezette sportaccommodaties

Verduurzamen sportaccommodaties

Sporten en bewegen in de openbare ruimte

Inclusief s
porte

n &
 bewegen

Duurzame sporti
nfra

stru
ctu

ur

Vita
le sport-

 en beweegaanbieders

Positi
eve sportc

ultu
ur

Van jo
ngs af a

an vaard
ig in

 bewegen
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Kopgroep Sport- en beweegakkoord
Na een traject van een aantal maanden, bestaande uit meerdere  
bijeenkomsten met partijen uit verschillende sectoren, overleggen  
in kleiner verband en één op één contacten, hebben we in mei 2020 
het definitieve Sport- en beweegakkoord voor Best opgesteld. Van-
wege het coronavirus heeft de afsluitende bijeenkomst niet plaats 
kunnen vinden. We zijn voornemens deze alsnog in september te 
organiseren, waarbij we als partners het sport- en beweegakkoord
ondertekenen.

Omdat we het belangrijk vinden dat het niet bij dit akkoord blijft en 
dat de ambities ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, hebben we 
een kopgroep benoemd waaraan het Sport- en beweegakkoord wordt 
overgedragen. De kopgroep is een vertegenwoordiging van een 
aantal sectoren in Best en bestaat uit de volgende personen:

Sport rKvv Best Vooruit en mhc Best

welzijnSorganiSatie Lumens

maatSchappelijke organiSatie Pvge

overheid gemeente Best

Deze kopgroep gaat aan de slag met de prioritering van de ambities, 
het maken van afspraken met de partners (wie doet wat) en het toe-
wijzen van het uitvoeringsbudget gedurende de periode 2020-2022. 
Ook initieert de kopgroep tussentijdse evaluaties en evaluatie in 2023, 
waarbij de voortgang van verschillende ambities en bijbehorende 
actiepunten worden gemonitord, ontwikkelingen worden gedeeld en 
(waar nodig/wenselijk) nieuwe ambities worden geformuleerd. 

Organisatie
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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 Sportakkoord aan elke gemeente een Adviseur Lokale Sport en een 
aantal Services ter beschikking. Deze adviseur, voor Best is dat Roland Jansen van Knvb, blijft 
beschikbaar gedurende de periode van uitvoering van het sportakkoord (t/m 2021). 

De Adviseur Lokale Sport:

Lokaal kan gebruik gemaakt worden van zgn. Services. De ambities en behoeften van verenigingen 
staan hierbij centraal. Op basis daarvan wordt met de Adviseur Lokale Sport bekeken welke services 
optimale ondersteuning bieden. Deze services worden door professionals uit de sport geleverd. 
Tevens kan nOc*nsF extra ondersteuning bieden in de vorm van procesbegeleiding bovenop het 
beschikbare budget aan services.  
Ook dit kan door de Adviseur Lokale Sport worden aangevraagd.

Vertegenwoordigt en adviseert de gezamenlijke sport

Match de behoeften van de sportaanbieders met de services vanuit de gezamenlijke sport

Adviseert over de inzet van uitvoeringsbudget

Mogelijkheden bekijken voor een lokale samen werkingsverband tussen sportaanbieders

Is een tijdelijke functie gekoppeld aan het sportakkoord
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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

Communicatie
Tijdens het proces om te komen tot het Sport- en beweegakkoord is meerdere malen het belang van goede  
communicatie benadrukt. Om zowel goede communicatie ten aanzien van het plan van aanpak, om te komen 
tot uitvoering van de actiepunten in dit Sport- en beweegakkoord, alsook communicatie over uitvoering van de 
specifieke actiepunten te borgen, hebben we Team Communicatie van de gemeente Best gevraagd ons hierbij  
de adviseren en ondersteunen.
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Uitvoeringsbudget Sportakkoord Best
De gemeente Best kan met het Sport- en beweegakkoord Best in 
2020, 2021 en 2022 uitvoeringsbudget van het Ministerie vWs  
ontvangen. Met dit budget kan uitvoering worden gegeven aan  
de geformuleerde ambities. Het gaat om een jaarlijks budget van  
€ 20.000,-.

Dit budget wordt door het Ministerie op een gemeentelijke rekening 
gestort. De gemeente is hiermee budgetbeheerder en zorgt samen 
met de kopgroep voor juiste verdeling van de middelen en ziet met 
de kopgroep toe op juiste besteding daarvan.

Subsidies
Op nationaal en gemeentelijk niveau worden subsidiemogelijkheden 
geboden. We noemen er een aantal:

LAndeLijK
–  bOsA: subsidie voor stimulering bouw en onderhoud van sport-

accommodaties www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en- 
onderhoud-sportaccommodaties

– vsbfonds: iedereen doet mee www.vsbfonds.nl 
–  Jantje Beton: omdat kinderen nooit mogen stoppen met spelen, 

ook niet als je ouder wordt jantjebeton.nl

gemeenteLijK
–  Subsidie jeugdleden sport: 

www.gemeentebest.nl/formulieren/subsidie-jeugdleden-sport 
–  Subsidie initiatieven kwetsbare ouderen: 

www.gemeentebest.nl/formulieren/subsidie-initiatieven- 
kwetsbare-ouderen 

–  Subsidie vrijwilligersorganisaties Wmo: 
decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/
Best/336192/336192_1.html 

Financien
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Partners
Met uiteenlopende partijen in Best 
zijn we uitgedaagd en hebben we 
elkaar geïnspireerd om ambities ten 
aanzien van sport en bewegen te  
formuleren. Wij spreken hiermee  
uit dat wij als partners van het 
Sport-en beweegakkoord Best 
bereid zijn een bijdrage te leveren 
aan de realisatie van de ambities  
in dit akkoord. Iedere sport- en 
beweeg aanbieder of andere organi-
satie die zich alsnog achter deze 
ambities wil scharen, kan aansluiten 
bij dit Sport- en beweegakkoord voor 
Best. Het akkoord is een ambitie-
document, hier kunnen verder geen 
rechten aan worden ontleend.

• Zaalvoetbal Best-Oirschot
• Gezond Best-Oirschot

overige partnerS:

Aikidoschool Best

PadelTennis
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Het Sport- en beweegakkoord Best is tot stand gekomen onder regie van  
sportformateur Miriam van Moll van ssnb (Stichting Sportservice Noord-Brabant).


