LOKAAL SPORTAKKOORD HILVERSUM
2020 & 2021
“Een vitale samenleving door een leven lang gezond en met plezier sporten in de
groene omgeving van Hilversum”

1. Inleiding
Door kracht, kennis en inzet met elkaar te bundelen, ontstaat een vitaal, sportief en
aantrekkelijk Hilversum waar je met plezier kunt bewegen en sporten in het mooie
groene gooise landschap. Een goed sportklimaat maken we samen. De sportformateur
heeft in opdracht van de gemeente Hilversum, lokale partijen uitgedaagd en zij hebben
elkaar weten te inspireren om hun ambities in het Lokaal Sportakkoord Hilversum de
komende jaren te realiseren. Op 31 oktober 2019 is door ruim 40 partijen de
intentieverklaring ondertekend.

2. Ambities
De landelijke ambities vanuit het sportakkoord zijn vertaald naar de Hilversumse
ambities. Met dit sportakkoord sluiten we aan bij de ambities van het Preventie Akkoord.
De thema’s die landelijk zijn voorgesteld worden lokaal omarmd, waarbij thema 1, 2 en 5
met nieuwe initiatieven worden gevuld. Thema 6. Topsport krijgt geen verdere invulling
in het sportakkoord.

3. Doelgroepen
Het Lokaal Sportakkoord Hilversum is bedoeld voor een zo breed mogelijke doelgroep.
Per thema hebben wij doelgroepen benoemd. Wel zien we specifieke groepen te weten:
aangepast sporters, ouderen, kinderen en de LHBTI-gemeenschap. Kansrijke initiatieven
zijn verzameld door vele gesprekken en door het organiseren van een themabijeenkomst
met maatschappelijke organisaties op 2 oktober 2019. Per ambitie en initiatief zal een
keuze per doelgroep worden gemaakt.

4. Maatschappelijke relevantie
De thema’s van het nationaal sportakkoord (1 t/m 5) sluiten goed aan bij de
maatschappelijke thema’s die lokaal in Hilversum spelen. Diverse initiatieven vanuit
sport & bewegen zijn in te zetten bij het streven naar een gezonde leefstijl.
Sport en bewegen is bij uitstek een middel om mensen uit een sociaal isolement te halen
of ter voorkoming daarvan. Sport en bewegen draagt ook bij aan een sociale cohesie in
een wijk/buurt en/of gemeenschap. Daarnaast wonen we in een groene omgeving dat
bijdraagt aan een goede gezondheid en waar je met plezier kunt vertoeven.
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5. Organisatie & Uitvoering
Het sportakkoord wordt verankerd in bestaande structuren die voor de
(maatschappelijke) partners al bekend zijn. Hilversum kent een wijkgerichte aanpak met
verantwoordelijke gebiedsteams. We sluiten aan bij bestaande (werk)groepen, zowel bij
de sport als bij de overige maatschappelijke partners. Uit behoeftepeilingen met de
partners is gebleken dat dit ten goede komt aan de onderlinge samenwerkingen. Wel
hebben we op de specifieke thema’s “kartrekkers” aangesteld die zorgdragen voor zowel
voortgang als de inhoudelijke invulling. Met alle “kartrekkers” is op reguliere basis
overleg.
De algemene regie zal in de 1ste fase bij de gemeente Hilversum blijven liggen. Zij wordt
daarin ondersteund door de adviseur lokale sport van NOC*NSF. In een later stadium kan
dit afhankelijk van de behoefte worden aangepast.

6. Financieel
De gemeente Hilversum vraagt voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord
Hilversum de beschikbare middelen van € 50.000,- voor het jaar 2020 aan. Dit bedrag is
gerelateerd aan het inwonersaantal (90.260) conform de gestelde richtlijnen.
We gaan de beschikbare uitvoeringsgelden over deze 3 thema’s verdelen.
I. Inclusief sporten en bewegen (€ 10.000,-)
III. Vitale sportaanbieders (€ 30.000,-)
V. Jong & Vaardig in bewegen (€ 10.000,-)
De overige thema’s II en IV behoeven geen additionele financiering en kunnen met
huidige middelen van diverse partners uitgevoerd en/of worden versterkt.
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UITWERKINGEN THEMA’S

1.Inclusief sporten en bewegen

Deelakkoord:
Iedere Hilversummer beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen

Ambities landelijk

Ambities lokaal

Inzetten op bewustwording

Informeren, signaleren en stimuleren van een
gezonde leefstijl. Iedereen moet mee kunnen
doen.

Partijen ondersteund in opzetten,
uitbreiden en versterken van
samenwerkingen

Aansluiten bij wijkgericht werken, gebiedsgerichte
teams, sportnetwerken (sportoverleg en
Sportontmoeting Hilversum).

Alliantie ‘Sporten en bewegen voor
iedereen’

Speciale aandacht voor aangepast sporten,
vraaggericht, bewustwording LHBTI, sport inzetten
bij groepen die vereenzamen en/of afstand tot de
arbeidsmarkt (jongeren/ouderen), statushouders
en chronisch zieken (diabetes).

Ambassadeurs

Wendi Schutte
Rolstoeltennister
Partners
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Bas van de Goor
ex-topsporter/Foundation

Team Sportservice ’t Gooi, SEHZ, Hilversum Over
Het Spoor, Casa Cura, Merem (medische
revalidatie), Versa Welzijn, Ter Gooi Ziekenhuis,
Sociaal Plein, gemeente Hilversum, Ouderenfonds,
buurtsportcoaches, Jeugdfonds Sport & Cultuur,
sportverenigingen, MBO Onderwijs, Sociaal Plein
en Werkgroep LHBTI
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Communicatiemiddelen

Uitvoering
(kartrekker *)

Communicatie door middel van social media,
persoonlijke benadering (huisbezoeken),
buurtsportcoaches, gebiedsteams en
sportnetwerken
Team Sportservice ’t Gooi (*)

Kansrijke initiatieven
Ouderen in de 3e helft
55+ers actief betrekken als vrijwilliger bij een sportvereniging, gezamenlijk activiteiten
organiseren in het clubhuis waaronder beweeg—en sportactiviteiten.
Huisbezoeken 75+
Huisbezoeken bij 75+-ers gericht op vragen rondom participatie door middel van sport.
Diabetes Challenge
Wandelen als basis om in 10 weken voorbereiding toe te werken naar de Nationale Diabetes
Dag in samenwerking met Bas van de Goor Foundation.
Sport toegankelijk maken voor aangepast sporters
Aanpassingen bij sportaanbieders meer vanuit de vraag van de sporter organiseren.

Financiën:
Uitvoeringsbudget: €10.000,Uitvoeringsjaar 2020
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2. Duurzame sportinfrastructuur

Deelakkoord:
Hilversum beschikt over een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur in een
groene contextrijke omgeving
Ambities landelijk

Ambities lokaal

Routekaart Duurzame Sportsector

Ondersteuning bieden bij het terugdringen van
CO2, verminderen energieverbruik, neutrale
accommodaties, aantrekkelijke leningsmogelijkheden en scans.

Kwaliteit sportaccommodaties

Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties, toegankelijk voor iedereen en
dient meerdere doelen wat moet leiden tot
intensiever gebruik.

Bewegen in de openbare ruimte

Onderzoek van kansen om beweegvriendelijke
“buitenruimtes” te creëren (in relatie tot de
Omgevingswet). Optimaal gebruik maken van de
openbare (groene) ruimte die uitnodigt om veilig
te kunnen sporten en bewegen.

Doelgroep (focus)

Sportverenigingen, gemeente, inwoners (van jong
tot oud) en maatschappelijke partners
Hilversumse Mixed Hockey Club (waterbesparing)

Ambassadeurs
Partners

Communicatiemiddelen

Uitvoering
(kartrekker *)
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Team Sportservice ’t Gooi, gemeente Hilversum,
NOC*NSF, KNVB (Groene club), Merem,
Optisport, Sportverenigingen, Independer,
Stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum en
Goois Natuur Reservaat
Communicatie door middel van social media,
persoonlijke (advies)gesprekken en
bijeenkomsten.
Gemeente Hilversum *
NOC*NSF *
Goois Natuur Reservaat

5

Kansrijk initiatief
Beweegvriendelijk maken van openbare ruimte
Inzet plegen op het beweegvriendelijker maken van diverse openbare ruimtes.
We betrekken partijen bij het inrichten van (nieuwe) sportvoorzieningen of bij het
beweegvriendelijk(er) maken van voorzieningen met oog voor de groene omgeving en de
openbare ruimte. De veiligheid en bereikbaarheid rondom sportclubs optimaliseren in
samenwerking met andere domeinen van de gemeente.
NB:
Gemeente Hilversum biedt de sportsector al veel ondersteuning op het blijven
verduurzamen van accommodaties. Dit zal zij ook blijven doen.

Financiën:
Dit thema wordt met bestaande middelen en inzet al uitgevoerd.
Uitvoeringsbudget: € 0,Uitvoeringsjaar 2020
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3.Vitale sportaanbieders

Deelakkoord:
Alle aanbieders van sport en bewegen zijn toekomstbestendig.

Ambities landelijk

Ambities lokaal

Meer toekomstbestendige
sportaanbieders

Hilversumse sportverenigingen behouden hun
publieke waarde door zelfredzaam te worden en
te blijven voor de langere termijn.

Innovaties van het aanbod en passende
vormen van lidmaatschap

Sportverenigingen denken na over alternatieve
vormen van lidmaatschap en creëren/behouden
aanbod voor mensen met een beperking.

Groei van het geschoolde
verenigingskader

Verenigingskader is bij voorkeur zowel
sportinhoudelijk als pedagogisch onderlegd en
kunnen gebruik maken van de services vanuit de
Sportlijn.

Doelgroep

Sportverenigingen

Ambassadeurs

Deelnemende sportverenigingen met succesvolle
resultaten/ervaringen.

Partners
Communicatiemiddelen

Uitvoering
(kartrekker *)
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Gemeente Hilversum, NOC*NSF, sportverenigingen en Team Sportservice ’t Gooi
Communicatie door middel van social media,
persoonlijke (advies) gesprekken en
bijeenkomsten
Gemeente Hilversum *
NOC*NSF (= Sportlijn)
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Initiatief
Verenigingsondersteuning Hilversum
In samenwerking met NOC*NSF start de gemeente met een meerjarig verenigingsondersteuningstraject gericht op het duurzaam versterken van Hilversumse
sportverenigingen. Sportverenigingen kunnen een hulpvraag voor ondersteuning indienen
bij de gemeente en NOC*NSF.
Er hebben zich inmiddels 15 clubs aangemeld.
Sportlijn
Sportverenigingen kunnen optimaal gebruik maken van services uit de NOC*NSF sportlijn
voor bijvoorbeeld de bijscholing van kader op pedagogisch en didactisch vlak.
Services vanuit de sportlijn kunnen door sportverenigingen worden aangevraagd met als
1e focus de technische commissies van de verenigingen. Het scholen van kader heeft de
prioriteit. Met de inzet van cursussen/clinics kan een snelle start gemaakt worden.
Financiën:
Uitvoeringsbudget: € 30.000,Uitvoeringsjaar 2020
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4. Positieve Sportcultuur

Deelakkoord:
Overal met plezier, veilig, eerlijk, in onze groene omgeving, zorgeloos sporten
Ambities landelijk

Ambities lokaal

Bestuurders, coaches, trainers, ouders, en
verzorgers bevorderen een positieve
sportcultuur

Sluiten aan bij het nationaal preventie
akkoord (gezondheid)
Inzetten op een gezonde sportomgeving
(rookvrije generatie, verantwoord alcoholgebruik (NIX18) en gezonde sportkantine).
Vanuit de Sportlijn van NOC*NSF,
trainers/coaches trainen om te werken vanuit
de principes van positief coachen
Bewustwording van ouders/begeleiders op
positief aanmoedigingsgedrag

Welzijn boven winnen

Plezier staat voorop!

Doelgroep (focus)

Sportverenigingen, ouders, kinderen, jongeren

Ambassadeurs

HC & FC Victoria 1893
Rugby Club Hilversum(Fair Play)
De Corvers (gezond)

Partners

Gemeente Hilversum, NOC*NSF,
sportverenigingen, GGD Gooi- en Vechtstreek,
MBO College Hilversum (sport & bewegen),
Team FIT en JOGG-regisseur.

Communicatiemiddelen
Uitvoering
(kartrekkers *)
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Communicatie door middel van (social) media,
vlogjes, campagnes, bijeenkomsten
Team Sportservice ’t Gooi & GGD Gooi- en
Vechtstreek (*)
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Kansrijke Initiatieven
Bewustwording
De ingezette koers met de bestaande preventie campagnes wordt voorgezet. Hierbij is
sprake van een actieve samenwerking tussen de GGD Gooi- en Vechtstreek, JOGG Hilversum
en Team Fit. Met als motto “Op naar een gezonde sportomgeving”. We gaan zoveel mogelijk
sportverenigingen hierbij betrekken (rookvrije generatie, verantwoord alcoholgebruik
(NIX18) en gezonde sportkantine).
Sportlijn
We investeren in het verbeteren van de pedagogische kennis en coaching vaardigheden van
trainers en begeleiders van jeugdige sporters met o.a. bijscholingen en trainingen (Academie
voor Sportkader). Dit om het plezier in sporten te verhogen en om uitval tegen te gaan. Het
aanbod van de services van NOC*NSF sluiten hier goed op aan.
Financiën:
Dit thema wordt met bestaande middelen en inzet al uitgevoerd
Uitvoeringsbudget: € 0,Uitvoeringsjaar 2020
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5. Jong & Vaardig in beweging

Deelakkoord:
Meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en motorische vaardigheden nemen toe.

Ambities landelijk
Samenwerking tussen verschillende
sectoren cruciaal

Kinderen meer (buiten) spelen

Inzet op groep 0 t/m 6 jaar

Doelgroep
Ambassadeurs

Partners

Communicatiemiddelen
Uitvoering
(kartrekker *)

Ambities lokaal
Afstemming tussen sociale domeinen binnen
ambtelijk apparaat.
Aansluiting bij onderwijsbeleid en jeugd- en
ouderenzorg
Beweegvriendelijker maken van schoolpleinen en
openbare speelplekken in een groene omgeving
(door) Ontwikkelen van het beweegprogramma
“Move” voor kinderen tussen de o – 6 jaar gericht
op motorische vaardigheden waar plezier voorop
staat.

Kinderen, scholen, commerciële
kinderopvangorganisaties
Vervaardigen van aantal portretjes van jonge
kinderen in een speelvorm
Inzet van de jeugdburgemeester van Hilversum
BINK Kinderopvang, MBO Hilversum College, Sport
& Bewegen, buurtsportcoaches, Jeugdfonds Sport
& Cultuur, Gooise Praktijkschool, De Kleine Prins
(Mytylschool), STIP (Primair Onderwijs), Cruijff
Foundation, NIKE en Goois Natuur Reservaat
Communicatie door middel van social media,
organiseren van kennissessies, promotiefilmpje
BINK Kinderopvang *
(ondersteund door buurtsportcoaches)
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Kansrijke (initiatieven)
Creëren van nieuwe buitenspeelplekken
- In samenwerking met het primair onderwijs op schoolpleinen beweegvriendelijke
pleinen inrichten met als doel dat kinderen ook tijdens hun pauzes met plezier
bewegen (schoolplein14).
- In samenwerking met Goois Natuur Reservaat groene kindvriendelijke buitenruimtes
inzetten voor sporten en bewegen (tevens voor alle doelgroepen)
Ontwikkelen van een beweegprogramma voor kinderen van 0-4 jaar
Beweegprogramma “Move” toegankelijk maken voor meer aanbieders.
Informatiebijeenkomst, coaching on the job in 5 dagdelen.
Beweegscans.
Mogelijk kan de inzet van beweegscans een bijdrage leveren aan dit thema.
Financiën:
Uitvoeringsbudget: € 10.000,Uitvoeringsjaar 2020
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