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Het Nationaal 
Sportakkoord

Sport verenigt 
Doetinchem



Sportformateur

• Faciliteert het gesprek over de invulling van het lokale sportakkoord en de 
afspraken daarbinnen

• Neemt ambities vanuit landelijk sportakkoord als leidraad

• Verbindt de ambities uit landelijk preventieakkoord

• Maakt gebruik van lokale data en informatie

• Betrekt maatschappelijke partners uit onderwijs, welzijn, zorg en sociaal 
domein

• Streeft naar een sterke vertegenwoordiging van de lokale sportsector (ook 
commercieel)

• Is aanjager, inspirator en daagt organisaties uit om in beweging te komen



Lokaal Sportakkoord

Géén gemeentelijk beleidsvisie, maar…

• Een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, 
onderwijs, gemeente, bedrijfsleven enz.

• Die aanzet tot uitvoering

• Prikkelt tot lokale samenwerking en verbinding

• Bijdraagt aan versterking van de sport zelf en/of vergroting van de 
maatschappelijke functies van de sport

• Het Lokaal Sportakkoord is een groeidocument, nieuwe ambities/acties 
kunnen continue worden toegevoegd

• Lokaal Sportakkoord geeft budget voor uitvoering



Aanpak in stappen
Oktober 

2020

• Lokale situatie in beeld brengen
• Formatie groep

November 
2020

• 4 x Aftrapbijeenkomsten 1-12, 3-12 en 7-12 lokaal sportakkoord
• Focus aanbrengen op thema’s Sportakkoord

Jan/febr
2021

• Verdiepingsbijeenkomsten 8 en 11 februari lokaal sportakkoord
• Invulling en uitwerking thema’s sportakkoord (Ambities)

• Expertmeetings
• Invulling en uitwerking thema’s sportakkoord (Acties)
• Puntjes op de i 

Maart/april
2021

Mei
2021

• Afsluitende bijeenkomst
• Start uitvoering acties
• Feestelijk moment



1. Inclusief sporten en bewegen

2. Duurzame sport- en beweeginfrastructuur

3. Vitale sport- en beweegaanbieders

4. Positieve sportcultuur

5. Vaardig in bewegen

6. Topsport inspireert

Landelijk zes Thema’s



Iedere Nederlander beleeft een leven 
lang plezier aan sporten en bewegen.

1. Inclusief sporten en bewegen

woensdag 16 juni 2021

Aanbod in Doetinchem:

◦ Inzet beweegmakelaar 
◦ Buurtsportcoach Aangepast sporten 
◦ Sporten met een beperking 

verenigingsaanbod
◦ Jeugdfonds Sport & Cultuur
◦ Meedoen arrangement
◦ MRT screening / Gym Extra
◦ Beweeginterventies
◦ Stedelijke sportstimulering, senioren MBVO

Buurtsportcoaches positieve gezondheid 
◦ Naschools sporten SO Isselborgh



Nederland beschikt over een 
functionele, goede en duurzame 
sportinfrastructuur.

2. Duurzame sport- en 
beweeginfrastructuur

woensdag 16 juni 2021 8

◦ Openbare ruimte/routes
◦ Open club
◦ Vitaal sportpark (Sportpark Zuid –

Bezelhorst) 
◦ Speeltuinen
◦ Cruyff Courts
◦ Jeu de boules
◦ Subsidie duurzaamheid

Aanbod in Doetinchem:



Alle aanbieders van sport en bewegen 
zijn toekomstbestendig en 
sluiten aan bij de behoeften deelnemers

3. Vitale sport- en beweegaanbieders

woensdag 16 juni 2021

Aanbod in Doetinchem:

◦ Jeugdfonds Sport & Cultuur
◦ Verenigingsondersteuning 
◦ Schoolsporttoernooien
◦ Rabo versterkt traject
◦ Achterhoek in beweging 
◦ Themabijeenkomsten/Webinars
◦ Clubkadercoach
◦ Sportparkmanager
◦ Sportstimuleringsprojecten Sportservice
◦ Verenigingscoach



Overal met plezier, veilig, eerlijk en 
zorgeloos sporten

4. Positieve sportcultuur

Aanbod in Doetinchem:

◦ Verenigingsondersteuning
◦ Veilig Sportklimaat
◦ Clubkadercoach
◦ Vertrouwenscontactpersoon
◦ Preventie akkoord Achterhoek
◦ Gezonde leefstijl 
◦ Graafschap Vitaal



Kinderen spelen en sporten, voldoen
aan de beweegnorm en zijn motorisch
Vaardig

5. Vaardig in bewegen

woensdag 16 juni 2021

Aanbod in Doetinchem:

◦ Trainer voor de Klas
◦ Kies je sport
◦ Bewegingsonderwijs op 13 scholen
◦ Stedelijke sportstimulering, jeugd
◦ Naschools sport & spel Sportmix
◦ JOGG gemeente
◦ Buurtsportcoach Jeugd 

MRT /Gym extra
◦ Schoolsporttoernooien



Topsportprestaties en topevenementen 
zijn een inspiratie voor iedereen om te 
gaan sporten of bewegen.

6. Topsport inspireert

woensdag 16 juni 2021

◦ Achterhoek Younited talentontwikkeling
◦ De Graafschap
◦ Orion Volleybal Doetinchem 
◦ Topsportregeling Graafschap college
◦ Achterhoeks volleybal academie

Aanbod in Doetinchem:



1. SROI van sport en bewegen

2. Waarde van sport en bewegen in 
Doetinchem

3. Bevolking in gemeente Doetinchem

4. Wijkwijzer gezondheid

5. Verenigingsmonitor Doetinchem

6. Kennis- en Informatiesysteem Sport

Feiten en cijfers



SROI van sport en bewegen



SROI van sport en bewegen



Waarde van sport
en bewegen 

in Doetinchem



Bevolking Doetinchem



Wijkwijzer gezondheid

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2019/hoe-
gezond-is-jouw-wijk-gewicht-depressie-alcohol-
roken/#/

De interactieve Gezondheidskaart van de Volkskrant is 
gebaseerd op data van het RIVM, CBS en de 25 GGD’s, 
zoals in 2018 gepubliceerd in de Gezondheidsmonitor. 
Met een uitgebreide enquête onder 457 duizend 
volwassen Nederlanders schatten zij per wijk het 
percentage inwoners in dat bijvoorbeeld risico loopt 
op een depressie, meer drinkt dan de richtlijn van 
maximaal één glas per dag of onvoldoende beweegt 
(minstens 150 minuten per week matig intensief).



Verenigingsmonitor
Doetinchem



Kennis- en Informatiesysteem Sport 
(KISS) & Sportdeelname Index (SDI)



Werkvorm december 2020

3. Minipeiling (actieniveau)

1. Sprong in de toekomst

2. Evaluatie

*De uitkomsten van deze werkvormen vindt u in de samenvatting!

Denkhoeden De Bono:



Thema’s Lokaal Sportakkoord Doetinchem
Aan het einde van de bijeenkomst is er een minipeiling verricht. Met deze peiling is gekeken voor welke thema’s de deelnemers de
meeste interesse hebben. 

Score in beeld:

Thema Totaalscore

Inclusief sporten en bewegen 17

Duurzame sport- en beweeginfrastructuur 12

Vitale aanbieders 19

Positieve sportcultuur 15

Vaardig in bewegen 13

Topsport inspireert 3

Totaal score 79



Lokaal Sportakkoord



Betrokken partijen tijdens het proces
• AC Loopschool Doetinchem
• Achterhoek VO
• Anytime Fitness
• Argo Atletiek
• Artemis '15
• Basisschool IJzevoorde
• Budo Academy Kiai
• Budo Sport Shizentai
• Buha
• Buurtplein
• Calisthenics Center
• Concordia Wehl
• Damclub DUO Doetinchem
• Days Outside
• De Graafschap
• De Graafschap MVO
• De Praktijk Fysiotherapie
• DHC
• DZC ‘68
• Fitland
• GBC Poona
• Gemeente Doetinchem
• GGD Oost Nederland
• Graafschap College
• Hengelsportvereniging De Oude IJssel
• Het Noorderlicht
• Het Timpaan
• Houtkamp College
• Huisartsenzorg Achterhoek
• HV Artemis
• HV Minerva
• IJGV
• IKC Noorderlicht
• Jazz Dansschool
• JINDO

• Kentalis
• Kindcentrum het Timpaan
• Laborijn
• Loopschool Doetinchem
• MEE Samen
• Metzo College
• NDD
• NOC*NSF
• Olympus '58
• Ondernemer
• Orion Volleybal
• Panora Lyceum
• Prakticon
• Praktijkondersteuner huisarts
• Schaakvereniging Doetinchem
• Scouting Roodhaangroep
• Selfdefence4all
• Slingeland Ziekenhuis
• Sociale Raad
• Sportbedrijf Doetinchem
• Sportparkmanager Sportpark Zuid
• Stadskamer
• Stichting Sport en Recreatie Wehl
• Tai Chi Tao
• Ulenhof College
• VV VIOD
• VIT-hulp bij mantelzorg
• Volga
• vv Doetinchem 
• VVG'25
• Watersportvereniging de ank
• WSV De Ank
• Xtra-S sport en preventie
• Ypsilon



Vooraf

“Doetinchem laat zien wat bewegen is!”
• Het proces Lokaal Sportakkoord kende een grote betrokkenheid ondanks de coronamaatregelen. Ruim 60 partijen uit sport, onderwijs

en het brede sociaal domein waren digitaal actief betrokken. 

• Er is een kernteam (gemeente Doetinchem, Sportbedrijf Doetinchem en adviseur lokale sport) die samen met de sportformateurs 
het proces hebben vormgegeven. Het kernteam blijft betrokken tijdens de uitvoeringsfase, het zou goed zijn om het kernteam uit te breiden 
met partijen uit verschillende sectoren.

• Zodra er weer fysieke ruimte ontstaat, is het gewenst om met alle partijen een bijeenkomst te organiseren. De energie die hierbij ontstaat
geeft weer een extra impuls bij de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. In die zin is dit akkoord een groeidocument, waarin naast 
uitwerkingen ook nieuwe acties kunnen ontstaan.

• Vanuit de 6 landelijke thema’s heeft Doetinchem focus aangebracht op 3 lokale thema’s:
• Inclusief sporten en bewegen;
• Duurzame sport- en beweeginfrastructuur;
• Vitale sport- en beweegaanbieders;

• Er was veel aandacht voor het beter benutten en inrichten van de openbare ruimte.

• Belangrijke achtergrondinformatie is verkregen uit de verenigingsmonitor en de speerpunten uit Doetinchem in Vorm.

• De gemeente Doetinchem wil iedere beleidsperiode een proces zoals het Lokaal Sportakkoord faciliteren en borgen in het lokale sportbeleid.

• De ambities en acties zijn binnen de drie thema’s in deelsessies uitgewerkt. Vanuit deze deelsessies hebben organisaties 
zich verbonden aan de thema’s en ambities. De gemeente Doetinchem heeft een faciliterende rol in het proces lokaal Sportakkoord.
De borging en continuïteit van het proces ligt bij alle partijen gezamenlijk. Een ‘kernteam’ functioneert als klankbordgroep 
en toetsingsgroep.

“Wat we doen is niet allemaal nieuw, maar door de manier waarop we het uitvoeren krijgt sport en bewegen en gezonde leefstijl
een enorme impuls in de gemeente Doetinchem. Het is een verrijking van bestaand beleid en nieuwe energie!”



1. Inclusief sporten en bewegen

2. Duurzame sport- en beweeginfrastructuur

3. Vitale sport- en beweegaanbieders

Thema’s gemeente 
Doetinchem



Inclusief sporten en bewegen

“Iedereen doet mee”
Ambitie Partijen
1. Via de beweegmakelaar kwetsbare doelgroepen activeren om te participeren binnen de sport-

en beweegaanbieders, zowel op het terrein van bewegen als andere vormen van dagbesteding.
 Sportbedrijf Doetinchem 

Buurtplein 
 Graafschap College 
 VV Doetinchem
 WSV De Ank
 De Stadskamer
 MEE Samen
 Humankind
 IKC Noorderlicht
 Xtra-S 
 DZC’68 
 Laborijn 
 Volga
 HV Artemis
 VVG’25
 Tai Chi Tao 
 DHC 
 De Graafschap 
 VV VIOD 
 Jindo Doetinchem 
 Orion Volleybal 

Acties
 Via de beweegmakelaar (kwetsbare) doelgroepen in beweging krijgen en toe leiden naar de 

sportvereniging. 
 De beweegmakelaar wordt zichtbaarder gemaakt en de drempel om mee te doen wordt 

verlaagd. 
 Vanuit preventie wordt ingezet op het bevorderen van een actieve leefstijl.
 Benut de rol van sportverenigingen om kwetsbare doelgroepen te activeren via dagbesteding.

Ambitie
2. Inzetten op de doelgroepen 4 tot 12 jaar en 12 tot 21 jaar, waarbij samenwerking plaatsvindt 

tussen (voortgezet) onderwijs, sportaanbieders en Sportbedrijf. 
Actie
 Via onder andere E-sporten, sport-clinics en sportcarrousels (inactieve) jongeren uitdagen tot 

bewegen.
Ambitie
3. Sport- en beweegaanbod voor het aangepast sporten uitbouwen.
Actie
 De regionale samenwerking benutten om nieuwe sport- en beweegvormen te ontwikkelen 

voor het aangepast sporten.



Duurzame sport- en beweeginfrastructuur

“Iedereen beweegt!”   

Ambitie Partijen
1. De openbare ruimte beweegvriendelijker inrichten voor zowel georganiseerde en 

ongeorganiseerde sport.
 Days Outside
 Sportpark Zuid 
 Graafschap College 
 VV Doetinchem
 VV VIOD 
 Het Timpaan
 HV Minerva
 Orion Volleybal 
 ARGO
 Humankind
 DZC’68 
 Sportbedrijf Doetinchem
 Gemeente Doetinchem 
 Laborijn 
 DHC 
 Tai Chi Tao 

Acties
 Vanuit een inventarisatie de behoefte van de bewoners peilen en kijken welke inrichting per 

wijk/kern gewenst is. Quick wins inzetten om op korte termijn zichtbaarheid te verkrijgen.
 De openbare ruimte beweegvriendelijker inrichten voor zowel georganiseerde en 

ongeorganiseerde sport.
Ambitie
2. Actief verbindingen maken met commerciële aanbieders in het beweegdomein.
Actie
 Sportdeelname vergroten door samen nieuwe lidmaatschapsvormen te ontwikkelen tussen sport 

en beweegaanbieders en andere partijen zoals de kinderopvang en welzijnsorganisatie. (1 op 1 
afspraken en/of afspraken onderling op sportparken)

Ambitie
3. Inzetten op Vitale Sportparken door optimale benutting van de sportaccommodatie en de 

openbare ruimte.
Actie
 Sportparken openstellen voor de samenleving door in te zetten op de Openclub. Sportparken 

daarbij ook benutten als beweegtuin.
 Samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders onderling vergroten, waaronder sportaanbod 

voor specifieke doelgroepen opzetten.



Vitale sport- en beweegaanbieders

“Iedereen bouwt mee en sport mee!” 
Ambitie Partijen
1. Vitalisering van sport- en beweegaanbieders door ondersteuning op bestuurlijk vlak 

(bestuurdersopleiding) in het perspectief van toekomstbestendige aanbieders.
 Days Outside
 VV Doetinchem
 VV VIOD 
 Graafschap College
 De Graafschap 
 Orion Volleybal 
 De Stadskamer
 Humankind
 ARGO 
 Sportbedrijf Doetinchem 
 HV Artemis
 Anytime Fitness
 AC Loopschool Doetinchem
 Laborijn 
 DHC 
 DZC’68 
 Gemeente Doetinchem 
 Xtra-S 
 Tai Chi Tao 
 Sportpark Zuid 
 Buurtplein 
 MEE Samen 

Acties
 Gezamenlijk met de sport- en beweegaanbieders bepalen hoe de vereniging van de toekomst 

eruitziet in Doetinchem.
 Vanuit een inventarisatie op lokaal niveau bepalen op welke onderdelen 

deskundigheidsbevordering en themagericht ondersteuning gewenst is.
Ambitie
2. Het technisch kader van de sportvereniging wordt versterkt door de inzet van de clubkadercoach 

en trainersbegeleiding, zodat er voldoende kennis en kwaliteit is voor het bedienen van brede 
doelgroepen.

Actie
 Clubkadercoach verder uitrollen binnen Doetinchem en mogelijk maken voor alle 

sportverenigingen.
 Vanuit een inventarisatie op lokaal niveau bepalen op welke onderdelen ondersteuning voor 

kader gewenst is.
Ambitie
3. Bevorderen van samenwerking tussen verenigingen onderling en met andere aanbieders, 

waarbij een gezamenlijk belang ontstaat, zowel ten aanzien van het beleid als het aanbod voor 
specifieke doelgroepen.

Actie
 Vanuit een lokale en wijkgerichte afstemming een bijdrage gaan leveren aan sport,  bewegen en 

een gezonde leefstijl (onderwijs, welzijn, kinderopvang, sociaal domein).
 Benut de rol van sport- beweegaanbieders bij vitaliteitsprogramma’s binnen het bedrijfsleven.



Rode draad 

“Samen werken”
Ambitie
1. Het tot stand brengen van duurzame verbindingen tussen sportaanbieders en partijen in het sociaal domein.
Actie
 Bestaande samenwerking binnen het kernteam versterken door nieuwe partijen uit het sociaal domein toe te voegen.

Ambitie
2. Duurzame samenwerking tussen het Doetinchems sportlandschap en het beroepsonderwijs.
Actie
 Kennisdeling en hybride leeromgeving creëren tussen het beroepsonderwijs en de sport- en beweegaanbieders. 



Samenwerking en borging
“Duurzaam verbinden!”

Financiën:

1. De gemeente Doetinchem ontvangt in 2020, 2021 en 2022 een uitvoeringsbudget van het Rijk. Het totale uitvoeringsbudget bedraagt 
€ 120.000, -. Daarnaast kunnen lokaal services worden ingezet, bijvoorbeeld voor de uitvoering van opleidingen, workshops en proces- en   
trajectbegeleiding. 

2. De beschikbare uitvoeringsgelden worden zo efficiënt mogelijk ingezet door aan te sluiten bij bestaande activiteiten en aanverwante 
bronnen aan te boren, bijvoorbeeld via cofinanciering. 

3. Het kernteam functioneert als toetsingsgroep. Bij de uitvoeringsfase wordt een begroting  opgesteld voor de besteding van het
uitvoeringsbudget.

Uitvoering:

1. Het bestaande kernteam uitbreiden met partijen vertegenwoordigd uit het sociale domein. Dit kernteam treedt op als begeleidingsgroep, 
klankbord en toetsingsgroep bij de uitwerking van het lokaal Sportakkoord.

2. Kernteam kan ondersteund worden door een klankbordgroep met vertegenwoordiging vanuit de sportaanbieders.
3. Aanvoerders coördineren het overleg vanuit de thema’s binnen het akkoord. (ondersteunen, adviseren, inspireren)
4. Er wordt een publieksversie “Praatplaat” van dit lokaal sportakkoord gemaakt. De positieve kracht van de sociale media wordt benut voor het 

verkrijgen van draagvlak en betrokkenheid. 
5. Vanuit de lokale uitvoering wordt de verbinding gelegd met het ‘Regionaal Beweeg- en Sportakkoord 2020 – 2030’. (Achterhoek in Beweging)
6. Meten is weten: hoewel al veel gegevens bekend zijn, is het belangrijk hier (nog)meer accent op te leggen. Naast de waardebeker en de 

verenigingsmonitor, is het wenselijk dat de gemeente zich richt op een scherper beeld van Social Return on Investment (SROI). Sport is meer 
dan sport alleen, denk hierbij aan gezondheidswaarde, onderwijs, sociale cohesie, WMO, armoedebeleid etc. Meten en registeren is niet een 
doel op zich. In dit lokaal akkoord staan ambities, activiteiten en aandachtsvelden. Dat vraagt om goed vastleggen, de verwachtingen van 
resultaten duidelijk aangeven en kijken naar structurele borging.



Samenwerking en borging
Structuur:

Taken aanvoerder:
• Proces begeleiden
• Verbindelaar
• Aanjager
• Eigenaar van het ‘thema’
• Geen eigenaar van de acties 



Samen richting geven aan de uitvoering!


