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Even voorstellen
Hélène Kruis – Sportformateur

Procesbegeleider 
van Nationaal naar Lokaal Sportakkoord



Programma
Terugblik Kick-off 
- Wat houdt het Nationaal Sportakkoord in? 
- Waarom een Lokaal Sportakkoord? 
Wat willen we vanavond bereiken?
- Experimenten benoemen
- Welke samenwerking kan gerealiseerd worden
- Wie weet….kunnen we al afspraken maken
Aan de slag 
Pitchen
Samenwerkende partijen bepalen
Afspraken maken
Hoe verder?



Terugblik Kick-off
Initiatief vanuit Stichting Sportpromotie Katwijk, Welzijnskwartier, 
Sportbedrijf Katwijk en de gemeente Katwijk

Kracht van sport en bewegen nog beter benutten en samen nog 
meer voor elkaar krijgen



Nationaal akkoord “Sport verenigt Nederland”.

Looptijd 2018 t/m 2021

6 ambities:
Inclusief sporten en bewegen
Duurzame sportinfrastructuur
Vitale sport- en beweegaanbieders
Positieve sportcultuur
Van jongs af vaardig in bewegen
Topsport inspireert

Vervolg Lokale Sportakkoord



Wat willen we met het “Katwijks 
Sportakkoord” bereiken?
We willen gezamenlijk een beweging op gang brengen, die gericht 
is op dat nog meer Katwijkers met plezier aan sport en bewegen 
kunnen (gaan) deelnemen.

Hiervoor gaan we op zoek naar de gezamenlijke dromen en 
ambities om sport als doel of middel in te zetten.



Input Kick-off

Typering Katwijk
1. Fanatiek (op 
prestatiegericht)
2. Rust op zondag
3. Dominante 
voetbalcultuur
4. Hechte gemeenschap
5. Veel vrijwilligers
6. Breed aanbod
7. Elke sport / eigen 
terrein
8. Vuile was niet naar 
buiten

Droombeeld
Iedereen mag en kan 
meedoen

Claim
#één sportloket #digitaal sportplatform #Waardering voor de 
sporter #groot sportevenement #elkaar kennen en respecteren 
#samendoen #come4sport behouden #lootschoolVO #promotie 
onbekende sporten #jong en oud verbinden #veilige leefomgeving 
#sport in de buitenruimte #sportklimaat zonder drempels

Thema’s en speerpunten
1. Verbeteren accommodaties en 
buitenruimte
2. Meer gymuren, meer aandacht 
voor motoriek en gezondheid
3. Sportvervoer
4. Buitenruimte; trimbaan, 
basketbalpleintjes, ronde van 
Katwijk (wandelen en fietsen)
5. Walking-sports 55+
6. Motorische vaardigheid testen
7. Open dagen bij 
sportverenigingen
8. Sportgebonden budget
9. Sportkaart
10. Flexibel lidmaatschap
11. Doorgaande sport- en 
beweeglijn (BO-VO)
12. Faciliteiten topsport en 
onderwijs / vitale sportverenigingen
13. Topsporters inspireren inwoners 
Katwijk
14. Meer aandacht voor de 
gehandicaptensport 

Kansen en Ontwikkelingen
1. Samenwerken
2. Inspelen op landelijke successen
3. Opleiden
4. Aandacht voor speciale 
doelgroepen
5. Communicatie
6. Rijker, laagdrempelig aanbod 0 –
99 jaar
7. Maatwerk – groter dan eigen club
8. Grote sportevenementen
9. Verbeteren sportinfrastructuur
10. Sport & bewegen dichtbij 
senioren brengen
11. Buitenruimte 
beweegvriendelijker maken



Voorbeelden



Droom voor Katwijk…..
Welke ambitie gaat u voor?
Welk thema of speerpunt heeft uw prioriteit?
Voor welke doelgroep?
Wie zou er met wie kunnen/moeten 
samenwerken?
Wat kunt u betekenen?
Welke afspraken kunnen we maken?



Werkvorm van 1 naar 2 naar ½ naar geheel
Kies een droom/ambitie van de vorige keer of bedenk een nieuwe 
droom
Kies een thema of speerpunt en de doelgroep waaraan u een 
bijdrage kunt leveren en noteer deze op een formulier

Voorbeeld: Inclusief sport en bewegen – verhogen van de beweegparticipatie van 
inactieven
Doelgroep: inactieve volwassenen met chronische aandoeningen 
Thema: GLI Totaal of Sociaal Vitaal
Samenwerkende partijen: vitale sport- en beweegaanbieders, buurtsportcoaches, 
Sportbedrijf Katwijk en de 1ste en 2de lijns zorg.
Mijn inbreng: meedenken in de opzet van het programma en fondsen werven

Werkvorm van 1 naar 2 naar ½ naar geheel
Kies een droom/ambitie van de vorige keer of bedenk een nieuwe 
droom
Kies een thema of speerpunt en de doelgroep waaraan u een 
bijdrage kunt leveren en noteer deze op een formulier

Voorbeeld: Inclusief sport en bewegen – verhogen van de beweegparticipatie van 
inactieven
Doelgroep: inactieve volwassenen met chronische aandoeningen 
Thema: GLI Totaal of Sociaal Vitaal
Samenwerkende partijen: vitale sport- en beweegaanbieders, buurtsportcoaches, 
Sportbedrijf Katwijk en de 1ste en 2de lijns zorg.
Mijn inbreng: meedenken in de opzet van het programma en fondsen werven



Werkvorm van 1 naar 2 naar ½ naar geheel

Maak 2-tallen (voorkeur met iemand die je nog niet kent)
Presenteer elkaar jullie droom/ambitie
Beslis welke droom/ambitie doorgaat naar de volgende ronde, of 
pak een nieuw formulier en maak een combi van beide of bedenk 
iets nieuws



Werkvorm van 1 naar 2 naar ½ naar geheel

Zoek als 2-tal een nieuw 2-tal 
Presenteer de dromen/ambities (van het 2-tal) aan elkaar
Beslis welke droom/ambitie doorgaat naar de volgende ronde, of 
maak een combi van beide.



Werkvorm van 1 naar 2 naar ½ naar geheel

Noteer de gezamenlijke ambitie op de poster en maak een pitch



Pitch
https://www.online-stopwatch.com/eggtimer-countdown/full-screen/

https://www.online-stopwatch.com/eggtimer-countdown/full-screen/


Plenair
Gezamenlijk de volgorde van de experimenten bepalen



Afspraken maken…
Naar de tafel van jouw ambitie!
Bepaal de samenwerkende partijen
Welke afspraken kunnen gemaakt worden?
Denk aan: Deelname / Samenwerking / Tijd / Netwerk / Materialen / Geld…..

Noteer de afspraken en de samenwerkende partijen op de poster



Planning
Nov. / dec. – Penvoering Lokaal Sportakkoord
Dec. - Afspraken maken
Begin jan.  – Concept Raad
24 jan. 2020 - Ondertekening Lokaal Sportakkoord 

tijdens Sportverkiezing



Vragen?



Bedankt voor 
uw input !


