Elke gemeente haar
eigen sportakkoord
VAN TEKST NAAR PRAKTIJK
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Precies zoals in het Nationaal Sportakkoord was afgesproken sluit
nu de ene na de andere gemeente haar eigen, lokale variant. Dat
plaatselijke akkoord blijkt in de praktijk veel meer dan simpelweg
een doorslag van het nationale. Sportwethouders leggen hun
eigen accenten en gebruiken het akkoord als hefboom om het
bestaande sportbeleid nog effectiever te maken. Landelijk werd
de toon gezet, maar lokaal wordt de verdieping gemaakt en het
gemeentelijk beleid een extra zetje gegeven.
de vele uitdagingen waar ze voor staan”,

de sportwethouder ligt wordt het geen

verklaart Van Ooijen. “De Utrechtse sport-

dichtgetimmerd document dat na lezing en

aanbieders zijn heel vitaal, maar we zien

ondertekening maar één eindbestemming
kent: de bureaulade. “Tijdens een bijeen-

Als we hen het ene moment vragen extra

komst van de G5-gemeenten in Eindhoven

aandacht te besteden aan het creëren van

zei de minister dat het belangrijk is die spor-

sportieve mogelijkheden voor ouderen en

takkoorden van de grote steden juist open

mindervaliden, vragen we hen het volgende

te houden, zodat omliggende gemeenten

moment om er op te letten dat aan jongeren

kunnen aanhaken. Die kijken blijkbaar met

geen alcohol wordt geschonken en dat er

veel verwachtingen naar hoe de grote broer

überhaupt meer gezonde drank en voeding

het sluiten van zo’n akkoord aanpakt. Wij

wordt geserveerd in de kantine. Ook als de

vervullen dus een voorbeeldfunctie, en dat

wil er helemaal is moeten de verenigingen

doe je niet met een dode letter. Daarom

nog de capaciteit hebben om al die uitda-

dient het Utrechts Sportakkoord ook voor

gingen aan te gaan. Er moeten voldoende

het formuleren van gezamenlijke ambities.

financiën zijn, er kan een vraag om hulp of

We schrijven geen nieuw beleid, maar ver-

Met zijn 29 jaar is Maarten van Ooijen een

advies zijn of behoefte aan een groter net-

binden wat er allemaal al gebeurt op het

jonge wethouder voor een grote stad als

werk.”

gebied van sporten en bewegen in Utrecht.
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ook dat er veel op sportaanbieders afkomt.

Dit doen we niet alleen, maar samen met

Utrecht, en als om dat te onderstrepen werd
hij begin dit jaar ook nog eens onderschei-

Voorbeeldfunctie

SportUtrecht, sociale partners en het

den als Beste jonge bestuurder van 2018. De

Het Utrechts Sportakkoord draait dan ook

bedrijfsleven.”

plaatselijke voorman van de ChristenUnie

om drie thema’s die de lokale sport na aan

zag de bekroning niet als een opstapje naar

het hart liggen: een positieve sportcultuur,

Onderdeel worden

het pluche in Den Haag, maar als een onder-

vitale sport- en beweegaanbieders en inclu-

De problemen waar verenigingen mee wor-

steuning voor zijn werkzaamheden voor

sief sporten en bewegen. Eind april werd

stelen zijn concreet en het sportakkoord

de stad Utrecht. Een van die taken was het

input gevraagd tijdens een bijeenkomst

moet dan ook een instrument zijn in het

voorbereiden van een lokaal sportakkoord.

op het kantoor van SportUtrecht, aan de

vinden van concrete oplossingen hiervoor.

“Het akkoord is bedoeld om onze sportaan-

vele partners, sportclubs, het bedrijfsleven

Van Ooijen noemt als voorbeeld van inclu-

bieders te ondersteunen in het aangaan van

en andere geïnteresseerden. Als het aan

sief sporten een badmintonclub in Vleuten
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“Samen met partijen
in de stad werken
we aan gezamenlijke
ambities, aan een
multipliereffect”
die zichzelf openstelt voor niet-vaardige
sporters, dus mensen die ofwel al op leeftijd zijn, ofwel een beperking hebben. “Dat
is heel nobel, maar de club moet ook in
staat zijn die nieuwe groep sporters op zo’n
manier te verwelkomen dat ze de tijd en de
kans krijgen het badmintonnen te leren en

Maarten van Ooijen, wethouder sport gemeente Utrecht

integraal onderdeel te worden van de vereniging. Hun sporten moet een duurzaam
karakter krijgen, anders blijft het bij een

aan een multipliereffect. Dat is volgens mij

akkoord’, was de conclusie en dus zal de

goedbedoelde, maar halfslachtige poging.

de geest van het Nationaal Sportakkoord.”

bank mede ondertekenen.”

die nieuwe ledengroep? Daar willen wij bij

Gedeelde criteria

Overkoepelende ambitie

betrokken zijn, als gemeente en als part-

Aan die geest wil de wethouder trouw zijn.

Ook Weststellingwerf gaat een lokaal spor-

ners. We moeten niet enkel wat goede raad

De geest die in Den Haag heeft gewaaid

takkoord sluiten. Volgens de liberale wet-

en incidentele ondersteuning geven, maar

moest dus ook in de Domstad waaien. Con-

houder Jack Jongebloed was één overkoe-

onderdeel worden van de gang van zaken.

creet komt dat erop neer dat het lokale

pelende ambitie voldoende voor de 26.000

Met andere woorden: samen met partijen in

sportakkoord de vertaling wordt van aller-

Friezen in deze gemeente: “Iedereen moet

de stad werken aan gezamenlijke ambities,

lei wensen en gedachten die bij bedrijven,

kunnen sporten en bewegen, op zijn eigen

organisaties en instellingen leven. Tijdens

manier en op elke leeftijd. Die doelstelling

de bijeenkomsten die aan het opstellen

komt niet uit de lucht vallen. We hebben

ervan vooraf gaan worden die uitgespro-

twee grotere kernen en niet minder dan 24

ken – en gehoord. Op zulke momenten ont-

kleinere dorpskernen, en werkelijk overal

dekken de betrokkenen wat ze met elkaar

wordt gesport en bestaan voldoende ver-

gemeen hebben en hoe ze hieraan uiting

enigingen met genoeg leden. Maar we wor-

kunnen geven. Weer geeft Van Ooijen een

den natuurlijk ook geconfronteerd met het

aansprekend voorbeeld: “De Rabobank is

fenomeen vergrijzing. Het buitengebied dat

een belangrijk bedrijf voor Utrecht. De bank

nu nog zo vitaal is moet vooral vitaal blij-

heeft hier niet alleen haar hoofdkantoor,

ven. Als we willen dat oudere mensen in klei-

maar ook een grote regionale aanwezig-

nere kernen blijven wonen moeten ze er ook

heid. In dat jaar tussen de ondertekening

kunnen blijven bewegen. Dat is zowat een

van het landelijke en het lokale sportak-

voorwaarde daarvoor. Je moet niet wachten

koord ontdekte de Rabobank dat een aantal

tot de vergrijzingsproblemen zich aandie-

criteria die ze hanteert op het gebied van

nen. Een lokaal sportakkoord is volgens ons

maatschappelijk verantwoord ondernemen

een prima middel om de samenwerking tus-

Hoe bereik je de succesvolle inbedding van
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perfect overeenkomt met de principes die

sen alle partijen in de sportsector te bevor-

Jack Jongebloed, wethouder sport gemeente

in het sportakkoord worden verwoord. ‘Wij

deren, om nieuwe ideeën te genereren en

Weststellingwerf

kunnen onze criteria verbinden met jullie

vooral ook extra enthousiasme.”
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“Het gaat om de
daadwerkelijke kracht
van samen en doen”

Sportformateur

teur benoemd om alle discussies in goede

van het sportakkoord, maar wel als copro-

Een aantal bestaande beleidspunten kan in

banen te leiden. Dat is arbeidsintensief,

ducent en regisseur, niet als scenarist. Het

het akkoord worden opgenomen en zo een

maar heeft wel als voordeel dat het sportak-

stuk draagt dan ook niet het stempel van de

hernieuwde impuls krijgen. Dat geldt bij-

koord enorm breed gedragen wordt.”

voorbeeld voor het streven naar een gezond

gemeente, maar dat van de gemeenschap.”
Weststellingwerf investeert fors in het

gewicht voor de jeugd, want Weststelling-

Gemeente als aanjager

sportbeleid, op alle vlakken. “We hebben

werf was al een JOGG-gemeente. “Maar wij

De taak van de lokale overheid is niet die van

het extra geld zowel in accommodaties

hebben als lokale overheid niet gedicteerd

voorschrijver, maar die van aanjager. “In een

als in mensen gestoken, onder meer in de

wat er in het akkoord moet komen te staan”,

document dat over samenwerking gaat moet

aanleg van kunstgrasvelden, de aanstel-

aldus Jongebloed. “We hebben iedereen

je de geest van de samenwerking weten te

ling van buurtsportcoaches en die van

daarbij betrokken, van de professionals en

vangen. Dat waar we naar zoeken is er al,

een beleidsmedewerker. We hebben alle

amateurs in het sportveld zelf tot de inwo-

het moet alleen nog in een tekst worden

bestaande sportaccommodaties onder de

ners in de diverse kernen. Op een bepaald

gegoten. Als ambtelijke organisatie zijn we

loep genomen en gekeken: Wat kan daar

moment hebben we zelfs een sportforma-

dus nauw betrokken bij de totstandkoming

eventueel beter? We hebben de buurt-
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“Wij hebben als lokale
overheid niet gedicteerd
wat er in het akkoord
moet komen te staan”

nen bestaande landelijke gemeente daar-

de sportwethouders gehandeld in de geest

voor aansluiting bij het volledige sportveld.

van het Nationaal Sportakkoord, maar ook

Natuurlijk zijn dat in de eerste plaats de

zonder dure investeringen een aanzienlijk

verenigingen en commerciële sportaanbie-

bijkomend rendement voor hun sportbeleid

ders, maar in de tweede plaats ook de ran-

bereikt. Een geest kost immers geen geld.

den van het veld. “Het gaat om de daadwerkelijke kracht van samen en doen”, noemt
Jongebloed het. Samenwerking binnen
de sportsector, maar ook met bedrijven,

sportcoaches nadrukkelijk geattendeerd

scholen, ouderenorganisaties, kortom: de

op de sport- en beweegmogelijkheden van

groepen die welwillend aan de zijlijn staan.

de openbare ruimte, vooral in de kleinere

Vaak kennen ook die groepen al een vorm

dorpskernen. Want als je iederéén aan het

van samenwerking met sportverenigin-

sporten en bewegen wilt krijgen kun je niet

gen, maar het gaat erom een opeenvolging

om de openbare weg en de vrije natuur heen

van incidenten een structureel karakter te

en moet je ook inventariseren wat er buiten

geven. Samenhang in de samenwerking,

de sportvelden en hallen mogelijk is.”

zou men het kunnen noemen. Eigenlijk
wordt zowel in het grote Utrecht als in het

Energie aanboren

kleine Weststellingwerf het lokale spor-

Net als in Utrecht heeft in Weststelling-

takkoord gebruikt om extra enthousiasme

werf de sportwethouder een combinatie

los te weken bij alle betrokkenen, een die-

gemaakt: een reeds succesvol sportbeleid

pere bron van energie aan te boren onder

krijgt een verdieping en misschien ook een

de bevolking. Het proces van het tot stand

versnelling door er een lokaal sportakkoord

komen van het akkoord is daarbij misschien

aan toe te voegen. Net als de grote stad in

nog belangrijker dan de ondertekening van

het midden van het land zoekt de uit 26 ker-

het document zelf. In beide gevallen hebben

Verder lezen…
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