SP RTAKKOORD
WEERT

INLEIDING
Minister Bruno Bruins van Sport heeft samen met vertegenwoordigers van gemeenten,

Wekelijks sporten
(19 en jaar ouder)

Nederland

51,3%

Weert		

48,0%

provincies, sportbonden, maatschappelijke organisaties en bedrijven op 29 juni 2018

het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ ondertekend. Dat is voor het eerst in
de geschiedenis. Het doel van het Nationaal Sportakkoord is om de organisatie van de sport
toekomstbestendig te maken.

"Samen sport toekomstbestendig,
leuk en voor iedereen toegankelijk maken."
Lees verder over het Nationaal Sportakkoord. (http://www.sportakkoord.nl/)

Voldoen aan Beweegnorm
(19 en jaar ouder)

Nederland

51,7%

Weert		

52,0%

Waarom een sportakkoord?
Het gaat goed met Nederland sportland, maar:

• De motorische vaardigheid van kinderen neemt af
• Klassieke sportvereniging staat onder druk
• Er zijn groepen mensen die nooit sporten

• Niet iedereen gedraagt zich respectvol langs lijn
Met het Nationaal Sportakkoord wordt de oproep gedaan om lokaal ook aan de slag te gaan

Lidmaatschap sportvereniging

met een sportakkoord.

(6 jaar en ouder)

Nederland

28,0%

Limburg

25,0%

Weert		

24,6%
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TOTSTANDKOMING LOKAAL SPORTAKKOORD IN WEERT
De totstandkoming van dit sportakkoord kent

verschillende fasen. Een pre-coronafase waarin
de bijeenkomsten hebben plaatsgevonden.
De coronafase waarin we ons nu bevinden.

In deze periode is het akkoord opgesteld en

ingediend. Hopelijk volgt na de coronafase een
periode waarin sport en bewegen terugkeert
naar (het nieuwe) normaal.

Pre-coronafase

Weerter Sportakkoord

In Weert is eind 2019 gestart met de realisatie

Gemeente Weert heeft het proces om te komen

heeft samen met Punt Welzijn en het platform

akkoord zijn kansen, uitdagingen en acties be-

van het Weerter sportakkoord. Gemeente Weert
Weert in Beweging een kerngroep gevormd om
het Weerter Sportakkoord te realiseren.

In januari en februari 2020 zijn bijeenkomsten

georganiseerd om kansen, uitdagingen en acties
te definiëren.

Coronafase
In maart sloeg het coronavirus toe en alle bijeenkomsten om het Weerter Sportakkoord verder

vorm te geven zijn geannuleerd. De kerngroep

heeft in deze fase afgesproken dat op basis van
de bijeenkomsten in januari en februari

een Weerter Sportakkoord wordt opgesteld.

Enkele partners is gevraagd het sportakkoord
digitaal te ondertekenen.

Zodra de situatie het toe laat wordt een bijeen-

tot een Sportakkoord aangejaagd. In dit sport-

schreven die zijn gebaseerd op lokale behoeften
en ambities uit de pre-coronafase. Mogelijk dat

dit in het post-coronafase niet meer volledig aansluit op behoeften van de stakeholders.

Dat inzicht is er nu nog niet. Om de reden wordt
de vrijheid genomen om de inhoud te herijken

in de post-coronafase. Dit Weerter Sportakkoord
heeft een dynamisch karakter. Nieuwe actiepunten en organisaties kunnen worden toegevoegd
en nieuwe initiatieven en samenwerkingen kun-

nen worden gestart. Dit sportakkoord bestaat uit
vier thema’s: (1) Sport en bewegen voor iedereen

(2) Meer bewegen op en rondom scholen (3) Vitale
sport- en beweegaanbieders en (4) samenwerken.
26 mei 2020

komst georganiseerd om het opgeleverde sportakkoord te herijken met alle stakeholders.

Sportformateur Weert
Joris Baur
Huis voor de Sport Limburg (www.hvdsl.nl)
3

WEERT IN MIDDEN-LIMBURG
“Bij de totstandkoming van dit sportakkoord heeft elke gemeente in Midden-Limburg een stimuleren-

de, aanjagende en verbindende rol én is zij partner van het akkoord. Het uitgangspunt is dat het lokaal
sportakkoord de samenleving versterkt, de inwoner centraal stelt en als doel heeft het verenigings-

leven toekomstbestendig(er) te maken. Via inwoners (partners) die zelf verantwoordelijkheid nemen.

Het akkoord is van de gemeenschap en is samen met actieve partners gerealiseerd. De resultaten uit
het lokaal sportakkoord hebben een positief effect op de vitaliteit en gezondheid van de inwoners.”
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SAMENVATTING
In Weert zijn mensen tevreden over het diverse
sport- en beweegaanbod dat in de gemeente
wordt aangeboden. Meer dan de helft van de
Weerternaren voldoet aan de beweegnorm,

daarmee scoren ze hoger dan het landelijk gemiddelde. Weertenaren blijven achter bij het landelijk
gemiddeld als het gaat om lidmaatschap van een

sportclub en wekelijks sporten. De sportclub heeft
dus een belangrijke plek in dit sportakkoord.

SPORT EN BEWEGEN VOOR IEDEREEN
Elke inwoner moet met plezier kunnen sporten
en bewegen. Belemmeringen vanwege leeftijd,
fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie
worden weggenomen. De uitdaging in Weert
is om speciale doelgroepen passend sport- en
beweegaanbod via sportclubs te bieden. Soms
is er passend beweegaanbod voor één van deze
doelgroepen, maar kan de vindbaarheid van die
sport beter.
MEER BEWEGEN OP EN RONDOM SCHOOL
Kinderen meer op en rond scholen laten bewegen
is een andere ambitie in Weert. Partners willen
slimme verbindingen leggen tussen de school
en omliggende sportclub, enerzijds tijdens de
gymles, maar ook bij voor- en naschoolse kinderopvang. Sportclubs kunnen hun sport onder de
aandacht brengen en schoolgaande kinderen
enthousiasmeren voor de betreffende sport.
Scholen willen daarnaast aan de slag om tijdens
de lessen kinderen meer te laten bewegen.
Uiteindelijk zorgen deze inspanningen ervoor
dat kinderen sporten en bewegen (bij sportclubs
weer) leuk gaan vinden. Ouders worden in dit
enthousiasme meegenomen door middel van
een bewustwordingscampagne.

VITALE SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS
Een vitale en toekomstbestendige sportaanbieder is essentieel om de diverse doelgroepen
in Weert met plezier te laten sporten en bewegen. Het kader, vrijwilligers en bestuurders van
sportaanbieders worden met kennis en kunde
ondersteund om het sportaanbod te verbeteren,
nieuwe leden te werven én behouden en een
gezonde(re) sportomgeving te creëren.
SAMENWERKING
Bovenstaande thema’s worden gerealiseerd als
er efficiënt wordt samengewerkt tussen sportaanbieders, welzijn-, zorg- en onderwijsinstellingen
en overheid, zodat er sport- en beweegaanbod
voor iedereen is. Partners staan open om kennis te delen, samen te werken en willen elkaar
periodiek ontmoeten om acties te bespreken en
ambities te realiseren.
BORGING
De borging van het Weerter Sportakkoord ligt bij
de stichting Weert in Beweging. Dit platform is
een vertegenwoordiging van sport en bewegen
in Weert. Andere geïnteresseerde organisaties
worden uitgenodigd om aan te sluiten bij dit
platform om samen de voortgang van de acties
te monitoren en de ambities te realiseren.
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1. SPORT EN BEWEGEN VOOR IEDEREEN
Met deze ambitie streven we ernaar dat iedere
inwoner van Weert een leven lang plezier kan

beleven aan sport en bewegen. Belemmeringen

vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid,
etnische achtergrond, seksuele geaardheid of
sociale positie worden weggenomen.

In Weert

Tenslotte is het van belang dat elke Weertenaar

Weert scoort bovengemiddeld als het gaat om

het sport- en beweegaanbod in de gemeente

in Weert juist om specifieke doelgroepen (nog)

vindbaarheid van dat aanbod is om die reden ook

de beweegnorm. Om die reden is de ambitie

kent en weet te vinden. Meer aandacht voor de

meer in beweging te brengen. Sportaanbieders

een actiepunt.

willen graag nieuw aanbod creëren dat aansluit

op de behoeften van de doelgroepen die nu niet
bewegen en op die manier het lidmaatschap bij
sportclubs een impuls geven. Meer en passend

Ambities
• Sport- en beweegaanbod voor mensen met een

aanbod bij clubs zorgt voor een stijging van het

beperking en/of een gedragsstoornis beter in

Dit aanbod is dan met name bedoeld voor

extra aanbod ontwikkelen.

aantal leden.

mensen met een beperking en/of een gedrags-

stoornis, senioren, jongeren en mensen met een
migratieachtergrond.

kaart brengen en communiceren en waar nodig
• Sport- en beweegaanbod voor senioren beter
in kaart brengen en communiceren en waar
nodig extra aanbod ontwikkelen.

• Vernieuwend sport- en beweegaanbod
aanbieden aan jongeren.

• Sport(verenigingen) inzetten om mensen

met een migratieachtergrond beter te laten
integreren.

• Inwoners beter informeren over

(de vindbaarheid van) het Weerter sporten beweegaanbod.
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2. MEER BEWEGEN OP EN RONDOM SCHOOL
"We moeten kinderen meer
stimuleren om te bewegen!
Bewegen is namelijk leuk.
Daarbij moeten we niet de rol
van de ouders vergeten."

Weert heeft de ambitie om kinderen meer te laten
sporten en bewegen op en rondom scholen.

In Weert
Het is van belang dat de samenwerking tussen
onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven en

sportaanbieders wordt geïntensiveerd. Scholen

en voor- en naschoolse kinderopvang staan open
om sportaanbod van clubs te integreren in het
dagelijkse ritme van schoolgaande jeugd.

Scholen zijn bereid tijdens de gymles sporten
van omliggende verenigingen aan te bieden.

Op die manier wordt geografisch een logische
verbinding tussen clubs en scholen gelegd en
kunnen enthousiaste kinderen eenvoudig lid
worden van de sportvereniging.

Daarnaast willen partners graag een ‘bewegend
leren programma’ ontwikkelen waarbij kinderen
tijdens de les meer worden aangezet tot bewe-

gen. Schoolpleinen kunnen attractiever worden
ingericht met spelmateriaal (van verenigingen)

en speelvoorzieningen die aansluiten op het verenigingsaanbod.

Tenslotte is aandacht voor gezondheid, gezonde

leefstijl, sporten en bewegen bij kinderen en hun

ouders van belang. Een gezondheidscampagne in
Weert kan hieraan bijdragen.

Ambities
• Sportverenigingen meer betrekken bij

bewegingsonderwijs van scholen en voor- en
naschools sport- en beweegaanbod.

• Ontwikkelen van een nieuwe leerlijn
‘bewegend leren’ voor scholen.

• Attractievere speelvoorzieningen en materialen
op schoolpleinen.

• Bewustwordingscampagne gericht op scholen,
ouders en kinderen over het belang van
bewegen.

• Realiseren kwalitatief en veilig bewegingsonderwijs in de buitenlucht.
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3. VITALE SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS
Sport- en beweegaanbieders spelen een belangrijke rol in Weert. De ambitie is dat sportclubs
voldoende kader en vrijwilligers hebben om

(nieuwe) leden te werven en betrokken te houden
bij de club.

In Weert

Ambities

Tijdens de bijeenkomsten hebben diverse sport-

• Opleiden kader, vrijwilliger en bestuurders

• modern besturen voor verenigingen

• Werven van nieuwe leden

aanbieders aangegeven hulp nodig te hebben met
• vrijwilligersmanagement, vinden en behouden
van vrijwilligers

• Vinden en behouden van vrijwilligers
• Gezonde(re) sportomgeving creëren

• het binden en boeien van (nieuwe) leden

• het creëren van een gezonde(re) sportomge-

ving door gezonder aanbod in de kantine aan

te bieden en beleid op roken en alcoholgebruik
te maken.

• didactische vaardigheden voor trainers, zodat zij
met verschillende doelgroepen kunnen werken.

Bovenstaande opsomming draagt eveneens bij

aan ambitie 1 ‘Sport en bewegen voor iedereen’.
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4. SAMENWERKEN
Dit thema richt zich op een intensievere samen-

werking en kennisdeling tussen sport- en beweegaanbieders, zorg-, onderwijs-, en welzijnsinstellingen en overheid. De betrokken organisaties
staan erg open om samen te werken.

In Weert

Ambities

Samenwerken is het overkoepelende thema in

• Meer sport-overstijgend (bv. tussen hockey-

alle voorliggende thema’s. Vitale en toekomst-

• Meer sport-specifiek (bv. tussen voetbalvereni-

met sport- en beweegaanbod voor iedereen

• Meer verbinding en samenwerking tussen

dit sportakkoord. Het draagt namelijk bij aan

bestendige sport- en beweegaanbieders in Weert
wordt bereikt door samen te werken. Veel partijen
willen graag samenwerken en kennisdelen. Het is

van belang dat deze organisaties elkaar periodiek
ontmoeten en van elkaar leren.

en tennisvereniging) samenwerken
gingen) samenwerken

verenigingen, zorg-, onderwijs-, welzijnsinstellingen, sportaanbieders en gemeente

• Periodieke ontmoetingen tussen alle partners
organiseren

• De voortgang van ambities en acties uit het
Weerter Sportakkoord monitoren
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DE PARTNERS
Samen zetten deze partners zich in om ambities

• AV Weert

• Jennifer Voeding en meer

bij te dragen. Met de toekomstige ondertekening

• Basketbal Academie Limburg

• Land van Horne

te realiseren of daar op een positieve manier aan
van het sportakkoord wordt een inspanningsverplichting aangegaan.

• Basisschool de Kameleon
• BC Weert’67
• Brevendia

• Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers

• Centrum voor Jeugd en Gezin Midden Limburg
• Crescentia

• Dorpsoverleg Tungelroy
• Gemeente Weert
• Het Kwadrant

• Hockey Vereniging Weert

• Huis voor de Sport Limburg
• HV Rapiditas

• Iedereen Kan Sporten Midden Limburg
• IKC Laar

• Jan van Weert

• Klimbos Weert

• LifeStyle health & prevention Weert
• Life Style Vitae leefstijlclub
• Oefentherapie Cesar

• Ouderenvereniging kbo St. Martinus
• Pétanque Club Weert

• Platform Weert in Beweging
• Punt Welzijn

• Jongeren Op Gezond Gewicht
• Puur Life Coaching

• Rabobank Weerterland en Cranendonck
• Roeivereniging Weert
• Stichting LVO

• Stichting OntspanWater

• Stichting Zwembad De IJzeren Man
• SV Laar

• Taiwan Chi

• TC Boshoven
• TC Weert

• Tensor Turnen Weert

• Thorne Zeilclub/Sailability
• TTV Megacles
• TWC Weert
• VC Weert

• Vitae Taekwon-Do
• VV DESM

• Wilhelmina’08
• ZPC de Rog
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BORGING VAN HET SPORTAKKOORD
"Ons doel is om samen in Weert
sport toekomstbestendig, leuk
en voor iedereen toegankelijk
maken."

Om de ambities uit het Weerter Sportakkoord te
realiseren, dienen de ambities verder uitgewerkt
te worden naar concrete actiepunten. Dit wordt
in het post-coronatijdperk opgepakt. Samenwerking is in dat tijdperk misschien wel belangrijker
dan ooit. Dit geldt ook voor de realisatie van de
ambities uit dit sportakkoord. Zonder een kartrekkende en coördinerende organisatie om die
samenwerking te stimuleren en de ambities te
realiseren is dat een enorme uitdaging. Om de
ambities uit het sportakkoord in de toekomst
te borgen is de inrichting van het sportplatform
noodzakelijk. Het platform Weert in Beweging is
geschikt om de ambities te monitoren.
Geïnteresseerde partners die nu nog niet zijn
aangesloten bij Weert in Beweging worden in het
post-coronatijdperk uitgenodigd te participeren
in dat platform. Het platform coördineert alle
acties uit het sportakkoord, voert enkele acties
zelf uit en monitort de voortgang van het sportakkoord. Met een coördinerend platform en een
samenwerkend Weert is het sportakkoord goed
geborgd.

Concreet betekent dit:
• Gemeente Weert had en heeft een aanjagende
en faciliterende rol bij de totstandkoming van de
actiepunten uit het sportakkoord.
• Het platform Weert in beweging is essentieel
voor de coördinatie, uitvoering en monitoring
van het sportakkoord.
• Dit sportplatform krijgt de beschikking over het
uitvoeringsbudget en bepaalt samen wie welke
acties tegen welk budget uitvoert.
• Het sportplatform organiseert periodiek (2 keer
per jaar) ontmoeting tussen relevante organisaties in Weert op specifieke thema’s.
• Zodra de situatie rondom het coronavirus het
toelaat gaan we aan de slag met inrichting van
het platform en de uitwerking van ambities.
• De Adviseur Lokale Sport van NOC*NSF is actief
betrokken bij het platform en de uitwerking van
de ambities.
Het Weerter Sportakkoord is een dynamisch document. Actiepunten kunnen veranderen, wijzigen
of toegevoegd worden. Net als de betrokken
organisaties. Alle partners op pagina 10 committeren zich aan de ambities uit het Weerter Sportakkoord, dragen die actief uit en spelen een rol bij
de uitvoer.
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BEDANKT
In deze bijzondere periode zijn wij trots op jullie actieve bijdrage aan de inhoud
van dit akkoord én jouw inzet om inwoners en sportclubs van Weert vitaler te maken.
Dank daarvoor! Wij kijken uit om samen met jou snel weer aan de slag te gaan.
Ga naar www.weertinbeweging.nl
als je de laatste stand van zaken over het Weerter Sportakkoord wilt lezen.
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