
Fijn dat je aanwezig was bij de bijeenkomst op 13 juni jl. waarin we met 
elkaar in gesprek gingen over wat er nodig is om de sport- & beweeg-
deelname te verhogen om zo een bijdrage te leveren aan meer, 
gezonde en gelukkige levensjaren. Dat deden we aan de hand van 5 
strategische thema’s en een ‘black-box sessie’ met open karakter. De 
samenvatting van de uitkomsten tref je bijgevoegd aan. Het gaat hierbij 
om de uitgewerkte kansen langs de assen impact (wat kunnen we 
bereiken) en investering (wat kost het ons aan inspanning [middelen, 
organisatie etc.]). De uitgebreide uitwerking kun je digitaal nalezen 
door de hyperlinks te gebruiken. Deze samenvatting helpt je hopelijk 
om direct al een mooie basis voor huidig en toekomstig beleid neer te 
zetten. Zoals besproken leggen we de uitkomsten ook voor aan de 
gedeputeerde en aan het ministerie van VWS. Wij kijken terug op een 
mooie bijeenkomst waarin we behalve aan de inhoud te werken, ook 
weer mooie verbindingen hebben gelegd. Én aangemoedigd zijn om dit 
initiatief vaker te nemen. Heb je vragen of opmerkingen, wil je sparren 
over een of meerdere onderwerpen, we staan uiteraard voor je klaar!
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Uitwerking workshops Levendig Brabant
13 juni 2022 – Were Di Tilburg
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Gezond door sport en bewegen

De ambitie van de provincie Noord-Brabant is 3 extra gezonde 
levensjaren voor alle Brabanders. Sport en bewegen inzetten 
als middel kan hier een bijdrage aan leveren. 

Hoe realiseren we dat zorg en welzijn het domein sport zowel 
preventief en curatief beter weten te vinden en benutten? 

Iedereen doet mee

Iedereen moet zich welkom kunnen voelen in de sport. Ons 
uitgangspunt is sociale, praktische en financiële toeganke-
lijkheid van de sport voor iedere Brabander.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat sport en bewegen voor 
zoveel mogelijk Brabanders toegankelijk en uitnodigend is? 
Welke drempels kunnen we wegnemen? 

Impact
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Highlights

1. Bewustwording sociaal domein; sociaal 
domein meer inzetten voor sport, meene-
men op menukaart 

2. Beweegmarketing; data ontsluiten van 
lokaal aanbod en aansluiten op landelijke 
campagnes 

3. Bewegen als medicijn; gesloten ketenaan-
pak preventie/curatie 

Highlights

1. Maatschappelijke rol sportaanbieders ver-
groten; oa. door meer professionele inzet/
ondersteuning. 

2. Sociaal veilige club; landelijke lead vanuit 
NOC*NSF en de bonden, lokaal faciliteren/
informeren & verbinden. 

60%  20%  20%

40% 30% 30%

60% 20% 20%

30% 20% 50%

33% 33% 33%

Investering

Investering

Meer over Gezond door sport en bewegen 

Meer over Iedereen doet mee 

https://ssnb.nl/wp-content/uploads/2022/07/Long-read-Gezond-door-sport-en-Bewegen.pdf
https://ssnb.nl/wp-content/uploads/2022/07/Long-read-Iedereen-doet-mee.pdf


Duurzaam sportief Brabant

Het verduurzamen van sportaccommodaties levert veel op, 
zeker nu de energiekosten blijven oplopen. Maar verenigingen 
ervaren drempels om hiermee aan de slag te gaan door gebrek 
aan vrijwilligers, tijd, kennis, netwerk en financiële middelen. 
Nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat er steeds meer van vereni-
gingen wordt gevraagd, maar dit biedt juist ook kansen.
 
Hoe kunnen we sportverenigingen hierbij ondersteunen, zodat 
we een duurzaam verenigingslandschap kunnen overdragen 
aan de volgende generatie? 

Brabant beweegt buiten

Een beweegvriendelijke omgeving (BVO) is een plek waarin 
iedereen, altijd, samen en “kosteloos” kan bewegen. Dit gaat 
niet vanzelf en we weten dat alleen het aanpassen van de 
hardware (voorzieningen) niet voldoende is. 

Hoe maken we de openbare ruimte in Brabant Beweegvrien-
delijker?

Impact Rijk  |  Provincie  |  Gemeente
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niet uitgewerkt

niet uitgewerkt

Investering
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Highlights

1. Informeren van verenigingen: opties in 
kaart brengen, ze blijvend enthousiasme-
ren en voorlichten over nut en noodzaak 
van verduurzamen. En hierbij gemeenten 
en verenigingsondersteuners betrekken. 

2. Budget voor begeleiding én uitvoering: 
budget beschikbaar stellen voor zowel 
begeleiding als voor de uitvoering van 
(innovatieve) duurzaamheidsmaatregelen. 

3. Duurzaam waterbeheer: gemeenten én 
sportverenigingen moeten samen kijken 
naar duurzaam waterbeheer. Voor uitvoe-
ring is budget nodig.

Highlights

1. Eigenaarschap van de openbare ruimte; 
inwoners, gemeenten én stakeholders zijn 
samen aan zet om hardware, software én 
orgware te regelen. 

2. Multifunctionele Open club; laagdrempelig, 
zonder lidmaatschap, o.a. wandelen, fiet-
sen, bewegen maar ook bv opvang waar-
door omgeving vertrouwd is. 

3. Omgevingsvisie en/of sport-,beweeg- en 
speelbeleid. Hierin normering vastleggen 
en minimale eisen (BVO-model).

Meer over Brabant beweegt buiten 

Meer over Duurzaam sportief Brabant 

https://ssnb.nl/wp-content/uploads/2022/07/Long-read-Brabant-Beweegt-Buiten.pdf
https://ssnb.nl/wp-content/uploads/2022/07/Long-read-Duurzaam-Sportief-Brabant.pdf


Vitale sportaanbieders

De maatschappelijke rol en de positie van vitale sportaanbie-
ders is heel belangrijk voor de lokale samenleving. Het vraagt 
nogal wat om als sportaanbieder mee te gaan in alle trends en 
ontwikkelingen (inclusie/klantgedrag/wet- & regelgeving). 
Hierin is professionalisering (van kader) wellicht niet te vermij-
den.

Hoe scheppen we duidelijkheid in de ‘Jungle’ van ondersteu-
ningsmogelijkheden voor de verenigingen? 

Impact Rijk  |  Provincie  |  GemeenteHighlights

1. Gezamenlijke visie Vitale Sportaanbie-
ders, wat is een vitale sportaanbieder? 
Denk aan ‘samenwerken’, ‘open’, ‘maat-
schappelijke rol’? 

2. Sterk bestuur; verenigingsondersteuning, 
professionals verenigingsmanager, effecti-
viteit en continuïteit 

3. Weten wat er speelt, lokaal, wijk, omge-
ving, etc. 

30% 30% 40%

niet uitgewerkt

niet uitgewerkt

Investering

BLACK-BOX

Welke thema-overkoepelende dromen/kansen om de sport- & 
beweegdeelname te vergroten zien we? 

Uitgewerkt: Hulp bij het aangaan van de dialoog met de sport-
aanbieders.

Highlights

1. Balans tussen autonomie en het gesprek over een maat-
schappelijke rol (oog voor verschil in belangen inwoner/
gemeente en sportaanbieder) 

2. Een instrument zoals een checklist of een scan met zowel 
sport-specifieke als generieke (sport-overstijgende, organi-
satorische elementen) 

3. Landelijk beleid gedragen door alle betrokkenen (NOC*NSF, 
platformen en bonden) plus normering/objectieve stuurin-
formatie. Ondersteuning bij dit proces

Meer over Vitale sportaanbieders 

En verder: 

1. Meer de kracht van sport & bewegen voor 
het voetlicht brengen naar alle geledingen 
in de samenleving zodat investeringen niet 
steeds een discussie zijn (zo lang als er 
geen wettelijke taak is) met een duidelijke 
rol vanuit het Rijk  

2. Faciliteren van regionale samenwerking 
m.b.v. duidelijke rol provincie 

3. Aandacht voor data t.b.v. data-gedreven 
beleid.

https://ssnb.nl/wp-content/uploads/2022/07/Long-read-Vitale-Sportaanbieders.pdf


De kracht van sporten, bewegen en spelen
Corona heeft ons laten zien hoe belangrijk het is om te (blijven) sporten, bewegen en spelen. Én daarmee al zo 
vroeg mogelijk te beginnen. Om zo, ook op latere leeftijd, de voordelen te genieten zoals gezond en gelukkig 
ouder worden. Gemeentelijk beleid, voorzieningen zoals accommodaties en de openbare ruimte, sportaanbie-
ders en sportprofessionals spelen daarbij een belangrijke rol. Of het nu gaat om sport als doel of om sport als 
middel bij sociaalmaatschappelijke uitdagingen waarbij domein-overstijgende samenwerking steeds belangrij-
ker wordt.

De kracht van SSNB
Al ruim 40 jaar bewegen wij ons in het speelveld van sport, bewegen en spelen met als focus de gemeente en 
haar inwoners (‘breedtesport & sportstimulering’) en alles wat daarmee verband houdt. Als kennispartner, ver-
binder en adviseur zijn we een logische partner als het gaat om het beantwoorden van ‘wegwijs-vragen’ maar 
ook om gemeenten te helpen bij het ontwikkelen van beleid, de regierol bij sport- en preventieakkoorden en 
natuurlijk de inzet van professionals via TeamNB (buurtsportcoaches) en Personeelsdiensten (betaald kader bij 
sportaanbieders). Onze werkwijze als social enterprise kenmerkt zich door zorgvuldige afspraken aan de voor-
kant, eenduidig bewezen processtappen met een lokale vertaalslag (maatwerk) en die van onafhankelijke pro-
fessional.

Met SSNB haalt u extra kennis en expertise in huis. We zijn op de hoogte van relevante landelijke en lokale 
trends & ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen. We inspireren graag en brengen een relevant 
netwerk mee.

Neem contact op met uw adviseur/expert voor een follow-up of nadere kennismaking. 

Miriam van Moll

Regioadviseur Zuidoost-Brabant 
06 20 49 19 09 
m.v.moll@ssnb.nl

Noud van Herpen

Programmamanager / Specialist
Bewegen in de Openbare Ruimte 
06 34 47 28 48 
n.v.herpen@ssnb.nl

Jos Kuipers

Regioadviseur Noordoost-Brabant 
06 24 82 24 90 
j.kuipers@ssnb.nl

Marja Nieuwenhuis

Regioadviseur Hart van Brabant 
06 14 64 74 69 
m.nieuwenhuis@ssnb.nl

Demy Weertman

Specialist inclusief bewegen 
06 41 33 85 63 
d.weertman@ssnb.nl

Hennie van Kuijk

Regioadviseur West-Brabant 
06 41 90 41 09 
h.v.kuijk@ssnb.nl

SSNB – Dé partner voor sport & bewegen

Nabil Bouchlal 

Manager SSNB Personeelsdiensten 
06 24 91 08 58
n.bouchlal@ssnb.nl
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