Waarom bij ons?

• VSG biedt een veilige omgeving
Voor het onderling delen van uw informatie is
het van belang dat dit in een veilige omgeving
gebeurt. VSG biedt, als belangenbehartiger van
gemeenten, u deze veilige omgeving.

monitor SPORT EN GEMEENTEN

• Uw belangen staan centraal
Gemeenten zijn de voornaamste gebruikers van
de Monitor Sport en Gemeenten. Voor het verder
ontwikkelen van de monitor zijn de behoeftes en
vragen van deelnemende gemeenten leidend.
De spelregels

Toegang tot en gebruik van de monitor is gebonden
aan spelregels. Deze zijn geborgd in de gebruikersvoorwaarden en bedoeld om uw gegevens en het vergelijken
daarvan binnen een veilige omgeving te waarborgen.
De belangrijkste spelregels zijn:
• U committeert zich voor een meerjarige
periode van minimaal 3 jaar.  
• U voert een minimaal aantal eigen gegevens in
alvorens gebruik te maken van de mogelijkheden
van het systeem.
• U vult jaarlijks alle 15 kernindicatoren naar eer
en geweten in.
• U onthoudt zich van gedragingen, waarvan
overige gebruikers en derden hinder dan wel
schade ondervinden.

Interesse?

Wilt u meer weten over de Monitor Sport en Gemeenten neem
dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
Met plezier komen wij op afspraak bij u langs om de Monitor
Sport en Gemeenten te demonstreren en toe te lichten.

Deelnamekosten

Ronald Huijser
senior beleidsadviseur sport
r.huijser@sportengemeenten.nl.

Deelname als individuele gemeente:
€ 750,- op jaarbasis
Deelname als regio²:
€ 5000,- op jaarbasis

Rick Brounen
junior beleidsadviseur sport
r.brounen@sportengemeenten.nl.

Monitor
Sport en
Gemeenten

Jur Elzinga, programmaregisseur sport
en recreatie, gemeente Hilversum
“Hilversum is groot voorstander van de
Monitor Sport en Gemeenten. Daarom
participeren we graag vanaf het eerste
moment. De monitor gaat ons een goed
inzicht geven in het sportbeleid van
gemeenten. Mijn oproep is: doe allen
mee aan de monitor!”

² Hierbij worden de GGD- regio’s aangehouden

Meten is weten en ondersteunt uw beleidskeuze!
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Gerrie elferink, wethouder sport,
gemeente arnhem
“Wij vinden het belangrijk om goed
inzicht te krijgen in onze eigen situatie,
onze beleidsinspanningen te kunnen
vergelijken met andere gemeenten
en om brede analyses te maken in
combinatie met andere waardevolle
informatie zoals o.a. KISS en de
AccommodatieMonitorSport.”

Vereniging Sport en Gemeenten
(VSG) signaleert bij haar gemeenteleden een toenemende informatiebehoefte en een grote(re) behoefte
aan referentiemateriaal om de eigen
beleidsinspanningen en -resultaten
tegen af te zetten. VSG wil graag
in deze behoefte voorzien en heeft
de Monitor Sport en Gemeenten
ontwikkeld.
De Monitor Sport en Gemeenten biedt u een actueel
inzicht en overzicht van kernindicatoren die een beeld
geven van uw lokale sportbeleid en de bijbehorende
ontwikkelingen. Naast het monitoren van deze ontwikkelingen kunt u zelf een vergelijkingsgroep samenstellen uit de deelnemende gemeenten en uw gegevens
daarmee vergelijken.

Voor Wie?

De Monitor Sport en Gemeenten is van en vóór
gemeenten: als deelnemende gemeente voert u uw
eigen gegevens in en houdt u zelf de controle over de
gegevens en het gebruik en het vergelijken daarvan.
De monitor is bedoeld voor beleidsmedewerkers,
beleidsadviseurs en bestuurders die zich bezighouden met het beleidsterrein sport.

De moGelijkHeDen

FUnDamentele kenGetallen: meten is Weten!

Volgens KING¹ levert koppeling van inzicht, vergelijken
en verklaren u informatie op die u in staat stelt de juiste
beleidskeuzes te maken. Dat is precies wat de Monitor
Sport en Gemeenten u biedt, u kunt namelijk de gegevens:

In de monitor vult u vijftien vragen in over de kengetallen
van het sportbeleid in uw gemeente. Deze vragen (ofwel
kernindicatoren) zijn tot stand gekomen in nauwe afstemming met vertegenwoordigers van gemeenten.
De onderdelen in de monitor betreffen:

• Verzamelen
Met de monitor kunt u uw gemeentelijke sportbeleidgegevens registreren en monitoren. U kunt op elk
gewenst tijdstip rapportages op maat samenstellen
en uitdraaien. Deze kunt u o.a. gebruiken als managementinformatie.
• Vergelijken
De monitor biedt de mogelijkheid om uw gegevens
onderling online te vergelijken met zelf samen te stellen
referentiegroepen uit de deelnemende gemeenten.

Gemak

We hebben het makkelijk voor u gemaakt. Het systeem
achter de monitor bezit namelijk de mogelijkheid om
gegevens vanuit andere bronnen in te lezen en te
gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan CBS statline
(CBS), KISS (NOC*NSF) en de AccommodatieMonitorSport (Mulier Instituut).

• Verbeteren
De monitor heeft als doel om met de verkregen inzichten uw sportbeleid te ontwikkelen en te verbeteren.
De monitor biedt de mogelijkheid om uw beleid te
verklaren en voorziet daar waar mogelijk uw scores
van aanbevelingen en tips ter verbetering.
¹ Kwaliteit Instituut Nederlandse Gemeenten (2011). Van data naar sturingsinformatie

• sportaccommodaties
Aantallen accommodaties, bezettingsgraad,
eigendomssituatie, onderhoudsverantwoordelijkheid en exploitatievormen.
• sport- en beweegstimulering
Sportdeelname (RSO), Nederlandse norm gezond bewegen en percentage lidmaatschap georganiseerde sport.
• Financiering van sport
Sportbudget, kostprijs en tarieven, subsidie,
jeugdsportfonds/minima-regeling, dekkingsgraad
en bezuinigingen en investeringen.
De Monitor Sport en Gemeenten is een groeimodel.
Op basis van uw behoefte als gebruiker biedt de monitor
de mogelijkheid om extra indicatoren toe te voegen.

