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Procesbegeleider 
van Nationaal naar Lokaal Sportakkoord



Programma
Terugblik Kick-off / themabijeenkomst
Wat willen we vanavond bereiken?
Aan de slag 
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



Input Themabijeenkomst
Ambities
1. Multifunctionele (duurzame en op de toekomstgerichte) binnen- en buitensportaccommodaties 
met transparante afstemming op behoefte 
2. Sport en bewegen zonder drempels
3. Alle sporten en sporters evenveel respect (klein/groot/prestatief/recreatief/ met of zonder 
beperking 
4. Door juiste samenwerking kan iedereen (alle leeftijden) zich op het eigen niveau (fysiek en 
mentaal) ontwikkelen
5. Per wijk een multidisciplinaire plek voor ongeorganiseerde/ georganiseerde sport en ontmoeting 
voor alle (kwetsbare) doelgroepen

Claim
#Capaciteit (binnen- en buitensportruimte) matchen met de 
uitkomsten van de behoefteanalyse #toegankelijkheid (online) 
platform – ruimtes – financieel (0-99 jaar) #elkaar kennen en 
respecteren en #samendoen!
#sportplatform en #veilige leefomgeving en #jong en oud verbinden
#samenwerking en verbinding en #come4sport op de scholen 
blijvend behouden #zorgloket/sociale sportkaart voor (kwetsbare) 
doelgroepen #geen financiële drempels

Samenwerking
1. Gemeente
2. Beheerders van de accommodaties 
(binnen- en buitenruimte)
3. Sport- en beweeggebruikers van 
nu en toekomstige gebruikers
4. Vervoerders
5. Welzijnskwartier (staat dichtbij de 
samenleving 0 -99)
6. Ambassadeursfunctie (gebruik 
maken van succes verhalen) CJG
7. Zorgverzekeraar
8. Achtzaam in Katwijk
9. Vertegenwoordigers 
sportverenigingen
10. Sportpromotie
11. Scholen (BO en VO)
12. Ouders
13. AZC
14. Verzorgingscentra
15. SHeeren loo
16. Jongeren
17. Zorg 
(GGD/Wijkteams/CJG/Huisarts)

Experimenten
1. Beschikbaarheid van accommodaties zichtbaar 
maken in het Sportloket
2. Sport- /beweegbus – vervoer 
3. (Online) platform
4. Sportmakelaar
5. Dagelijks aanbod 0-99 jaar
6. Schoolzwemmen – zwemvaardigheid
7. Kennismaken en kennis uitwisselen in de winterstop
8. Opleidingen (trainers – ouders – bestuurders -
vrijwilligers) 
9. Open dagen sportverenigingen en sportaanbieders
Bijv. toernooien, workshops, evenementen, 
vaardigheidstesten en bekende Katwijkse sporters
10. Samenwerking sportverenigingen en 
sportaanbieders 11. Voorlichting om speciale 
doelgroepen te kunnen begeleiden
12. Topsporters vanuit gemeente – anderen inspireren 
door clinics
13. Bewegen op recept
14. Sport-snuffelstage / sporthoppen
15. Dieren inzetten bijv. wandelen met honden
16. Agenda per wijk
17. Sociale sportkaart 

Afspraken
1. Verduurzaming / kostenbesparing komt ten gunste van sport- en 
Bewegingsactiviteiten
2. Inventarisatie (platform) door Welzijnskwartier (initiatief)
3. Input leveren door verenigingen en organisaties
4. KOK Kinderopvang – CJG informeren
5. Marenta neemt deel aan stuurgroep
6. SSPK – sportmakelaar vanuit de gemeente – deelname stuurgroep
7. Werkgroep voor experimenten
8. Themabijeenkomsten
9. Best Practice door verenigingen
10. Jaap Janssen, Eva Kieskamp en William de Haas in werkgroep
11.Veilige leer- en sportomgeving
12. Communicatie: vereniging naar leerling en leerling naar vereniging
13. Come4sports behoeden of uitbreiden
14. Sportloket
15. Behoefte-analyse
16. Als vereniging voorlichting, open dagen, veilig leer- en 
sportomgeving en inspiratie kunnen geven
17. TV Rijnkanters / Osaka

18. In kaart brengen: Plekken (stagiaire) / Aanbod / Werkgroep / 
kwetsbare) doelgroepen



Voorbeelden
https://www.youtube.com/watch?v=2SPE---kxRQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch%3Fv=2SPE---kxRQ&feature=youtu.be


Maatschappelijke Agenda (MAG)
Sociale veiligheid: inwoners van Katwijk leven in een veilige omgeving; 
Gezondheid: inwoners van Katwijk zijn gezond en hebben een gezonde 
levensstijl;
Zorg en ondersteuning: inwoners die hulp nodig hebben, ervaren een hoge 
kwaliteit van leven en hebben regie over hun leven; 
Opgroeien en ontwikkelen: in Katwijk krijgen kinderen en jongeren optimale 
kansen; 
Meedoen: inwoners van Katwijk nemen deel en dragen bij aan de 
maatschappij. 



Maatschappelijke Agenda (MAG) / 
Nationaal Sportakkoord
Meedoen: 
- Inclusief sport en bewegen 
- Positieve sportcultuur

Opgroeien en ontwikkelen: 
- Vaardig in bewegen  
- Vitale sport- en beweegaanbieders
- Duurzame sportinfrastructuur

Gezondheid:
- Inclusief sport en bewegen 
- Positieve sportcultuur



Aan de slag
6 W’s
1. Wat gaan we in 2020 doen?
Concrete acties / experimenten benoemen

2. Wie?
3. Waar?
4. Wanneer?
5. Waarom?
6. Wat daarna?



Aan de slag
Uitvoering Lokaal Sportakkoord. Hoe doen we dat?

Communicatie van de experimenten. Hoe doen we dat?

Wie heeft welke rol in de werkgroepen?

Hoe vaak komen de werkgroepen bij elkaar?



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 !


