
Lokaal Sportakkoord 
Veldhoven
Voor een duurzame, veilige en inclusieve 
sport en beweegomgeving



Het lokale sportakkoord in Veldhoven zal bij gaan dragen aan een 
sterker en positiever sportklimaat in de gemeente. Het sportakkoord 
richt zich voornamelijk op het versterken van de sportomgeving in  
de breedste zin van het woord. Alle aanbieders van sport en beweeg
aanbod in Veldhoven zijn aan zet als mede de gemeente en diverse 
maatschappelijke partijen. 

Landelijke thema’s binnen het nationale sportakkoord:

•  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, 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 top
sportprestaties en topevenementen in Nederland een cruciale 
inspiratie vormen voor de verenigende waarde van sport.

Lokaal Sportakkoord Veldhoven
Voor een duurzame, veilige en inclusieve sport en beweegomgeving
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In Veldhoven zullen we niet op al deze thema’s inzetten zodat we focus aan kunnen 
brengen in hetgeen we willen bereiken binnen onze gemeente. In Veldhoven wordt 
ingezet op de volgende thema’s:

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

•  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;

 Om het sportakkoord ook een akkoord te laten zijn die aanzet tot actie wordt op een 
praktische manier ingezet om gezamenlijk de nodige vraagstukken op te kunnen 
pakken. Hieronder zal per thema uitgewerkt worden wat we met de thema’s willen 
bereiken en hoe we dit willen gaan oppakken. Alle betrokken partijen zijn een part
ner binnen het akkoord en kunnen op hun eigen manier een bijdrage leveren aan de 
uitvoering. Zowel de gemeente als de verenigingen en maatschappelijke partijen 
kunnen vanuit hun bestaande activiteiten bijdragen. Zo kan als voorbeeld de 
gemeente vanuit haar bestaande beleid bepalen welke acties zij kan ondernemen 
binnen het akkoord. De insteek is om de uit te voeren acties vanuit dit akkoord  
volledig te financieren vanuit de landelijke budgetten die beschikbaar worden 
gesteld (2 keer €30.000,).
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De ambitie 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.

Veldhoven omarmt deze ambities. Deelname aan sport en bewegen 
door deze doelgroepen verhoogt niet alleen de sportparticipatie, 
maar heeft ook vele andere positieve effecten op (onder andere) 
gezondheid en het opdoen van sociale contacten. 
In Veldhoven worden er reeds acties ondernomen op dit thema onder 
de naam Fit Veldhoven. Hierbij wordt aansluiting gevonden om 
zowel de akkoorddoelen als de doelen vanuit Fit Veldhoven vorm  
te geven en elkaar te versterken.

Inclusief Sporten en Bewegen
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Activiteit 1
Betrekken vAn mensen 
met gezondheids- 
Beperking

• omschrijving 
Verbinden van de zorg aan het 
sportaanbod.

• Ambitie PArtners
Gemeente Veldhoven / bsc / 
sportcoördinator aangepast 
sporten.

• WAt nodig?
ehbo Vereniging, Fysiothera
peut, ziekenhuis, huisartsen, 
jogg Regisseur, diverse zorg
aanbieders.

• PlAnning reAlisAtie
Dit proces is een doorlopend 
proces vanaf nu.

Activiteit 2
nieuw sportAAnBod voor 
nieuwe doelgroep (bijvoor
beeld mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt, minima)

• omschrijving 
Toegang tot Sportaanbod opti
maal realiseren die past bij de 
diverse doelgroepen, zowel 
bestaand aanbod als mede 
mogelijk nieuw te ontwikkelen 
aanbod.

• Ambitie PArtners
Sportcoördinator aangepast 
sporten en Sportcoach senioren.

• WAt nodig?
Kennis over de doelgroep door 
experts, Zorgnetwerk, Ge  meente 
Veldhoven (Wmo), Stichting 
leergeld.

• PlAnning reAlisAtie
Medio 2021.

Activiteit 3
extrA inzet op AAnBod 
expAts

• omschrijving 
Deze doelgroep goed informe
ren over de mogelijkheden van 
sporten en verenigingen als 
mede bij hen onderzoeken of er 
vraag is en zo ja welke.

• Ambitie PArtners
Gemeente Veldhoven / Sport
raad / Seniorencaoch.

• WAt nodig?
Samenwerking met het 
bedrijfsleven, afstemming met 
economische zaken, bespreek
baar binnen sportraad. Er zal 
een inventarisatie gemaakt 
moeten worden onder wat de 
mogelijke vraag is bij de Expats.

• PlAnning reAlisAtie
Start medio 2020 met inven
tarisatie bij de doelgroep.

Activiteit 4
versterken vAn kAder 
voor inzet op kinderen 
met Andere kwAliteiten

• omschrijving 
Pedagogische ondersteuning 
van begeleiders van kinderen 
tijdens sportaanbod.

• Ambitie PArtners
Sportcoördinator aangepast 
sporten.

• WAt nodig?
Pedagogische kennis vanuit  
bijvoorbeeld onderwijs, ver
binding met verenigingen, 
afstemming met bsc, Cordaad.
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In het landelijk akkoord staan onder andere de thema’s Duurzame 
Sportinfrastructuur, Vitale Sport en Beweegaanbieders en Positieve 
Sportcultuur. Deze thema’s raken de sportaanbieder in de kern, want 
ze gaan over het toekomstbestendig maken van sportaccommodaties, 
het verduurzamen van sportaccommodaties (energietransitie), het 
toekomstbestendig maken van sportverenigingen en het creëren van 
een veilig en positief sportklimaat. Uiteraard gaat de inhoud van deze 
ambities verder dan alleen sportaanbieders (het raakt alle thema’s 
van dit sportakkoord), maar voor dit thema is gekozen om te focus
sen op de toekomst van sportverenigingen als belangrijke sport en 
beweegaanbieder in en voor Veldhoven.

Met lokale context in het achterhoofd zijn er afspraken gemaakt  
over de gewenste activiteiten voor dit thema in Veldhoven. Gecon
cludeerd is dat er vooral afspraken gemaakt moesten worden  
voor samenwerking tussen sportverenigingen. Samenwerking op 
gemeente  niveau voor het delen van kennis en kunde met concretere 
samenwerkingsafspraken. Bovendien zijn er enkele gedeelde  
verenigingsvraagstukken.

Vitale positieve sterke sportomgeving
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Activiteit 1
sportrAAd veldhoven

• omschrijving 
Er komt een vertegenwoordigende stichting namens 
de sport in Veldhoven. Dit is een schakelende stich
ting tussen overheid, maatschappij en de sport. Zij kan 
gevraagd en ongevraagd advies geven.

• Ambitie PArtners
Dhr. Slegers (voorzitter sportraad)

• WAt nodig?
Er zijn reeds 5 personen die zich gaan inzetten voor 
het oprichten van een Sportraad. Waar nodig kan 
vanuit de adviseur Lokale sport extra ondersteuning 
geboden worden om de sportraad mee vorm te geven. 
Tevens kan bepaald worden welke budgetten er nood
zakelijk zijn om de sportraad vorm te kunnen geven.

• PlAnning reAlisAtie
Eerste bijeenkomst medio 2020.

Activiteit 2
reAliseren overlegstructuur  
sportAAnBieders / sportplAtform

• omschrijving 
Opzetten van een platform waar sport en beweeg
aanbieders elkaar kunnen ontmoeten en kennis en 
vragen kunnen delen.

• Ambitie PArtners
Sportraad / Veldhoven voor Elkaar / gemeente  
Veldhoven / Cordaad welzijn.

• WAt nodig?
Er worden door het jaar heen ontmoetingen gereali
seerd voor de sportaanbieders. Mogelijk op thema
tische vraagstukken van sportaanbieders. Betrekken 
van maatschappelijke partijen waar nodig.

• PlAnning reAlisAtie
Start medio 2020.
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Activiteit 3
gezonde sportomgeving

• omschrijving 
De verenigingen spannen zich in om een gezondere 
sportomgeving te realiseren.

• Ambitie PArtners
joggregisseur / verenigingen / sportaccommodaties.

• WAt nodig?
Kantine beheerders verenigingen
ggd, niX 18 / rookvrij
Team: Fit gezondere sportkantine.

• PlAnning reAlisAtie
Medio 2021.

Activiteit 4
convenAnt veilig sportklimAAt veldhoven

• omschrijving 
Door ontwikkelen van het convenant veilig  
sport klimaat welke is ontwikkeld door de  
voetbalverenigingen i.s.m. gemeente.

• Ambitie PArtners
Voetbalverenigingen
Gemeente Veldhoven.

• WAt nodig?
Het opgestelde convenant wordt breed binnen de 
sport uitgezet. De sportraad kan een verbindende 
schakel zijn.
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In Veldhoven is het Sportakkoord van alle partijen gezamenlijk en 
hier zal ook de organisatie op ingericht worden. De deelnemende 
partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
gestelde acties. 

Binnen de gestelde activiteiten zijn nog meer praktische acties die 
ingezet kunnen worden vanuit het akkoord. Denk hierbij aan diverse 
trainingen die vanuit de thema’s uitgevoerd kunnen worden:
•  Training vertrouwenscontactpersoon
•  Diverse scholingen voor vrijwilligers
•  Verbindingen leggen met maatschappelijke organisaties zoals  

bijvoorbeeld seniorenverenigingen

Om de activiteiten exacte invulling te geven zullen partijen gezamen
lijk betrokken blijven om de goede ideeën die leven ook nu aan te 
pakken. Hiervoor zal naar de mogelijkheid gekeken worden om 
iemand als regisseur van de uitvoering van het akkoord aan te stel
len, hierbij kan gedacht worden aan een buurtsportcoach. Vanuit het 
akkoord komen er landelijke budgetten die ingezet kunnen worden 
om deze ambities en functies te kunnen financieren. De budgetten 
zijn 2 keer €30.000,.

Naast de regisseur is ook de wens voor het aanstellen van een vereni
ging ondersteuner. Deze rol kan extra bijdragen om de doelen binnen 
dit akkoord vorm te geven en de gezamenlijke of individuele vraag
stukken van verenigingen op te pakken. Ook hierbij kunnen de 
beschikbaar gestelde budgetten gebruikt worden.

De gemeente Veldhoven neemt graag het voortouw om vanuit dit 
akkoord ook de communicatie betreffende sport vorm te geven. 
Denk hierbij aan de juiste communicatiekanalen inzetten voor de 
sport. Een ge  zamenlijke website van de sport welzijn en gezondheid 
binnen de gemeente Veldhoven. Dit mede vanuit de ambities binnen 
het huidige beleid van de gemeente Veldhoven.

Organisatie
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Het Lokaal Sportakkoord Gemeente Veldhoven is tot stand gekomen onder regie van 
sportformateur Edwin Kleiboer van ssnb (Stichting Sportservice NoordBrabant).


