Lokaal sportakkoord

Wassenaar in Beweging
2020 – 2023
Voor iedereen: een actieve, sportieve en gezonde leefstijl

Motivatie
We willen als partners van Wassenaar in Beweging samen nog meer bijdragen aan een actief,
sportief en gezond Wassenaar. Hoe fijn is het als alle inwoners van Wassenaar zich gezond voelen,
prettig wonen en werken, sporten en bewegen, sociale contacten hebben en elkaar waar nodig
helpen? Momenteel is dat bij veel Wassenaarders gelukkig het geval. Maar dat is geen reden om
achterover te leunen. De maatschappij verandert immers steeds, en ook in hoog tempo. Als we
niet alert zijn kan de huidige situatie ook in Wassenaar snel veranderen. Tekenen van die
veranderingen zien we inmiddels terug bij maatschappelijke organisaties. Samen te vatten in drie
aandachtspunten: ledenaantallen, vrijwilligersbestand en financiën. Geïnspireerd en ondersteund
door het Nationaal Sportakkoord en het Nationaal Preventieakkoord willen we daar gezamenlijk een
lokaal antwoord op ontwikkelen en uitvoeren. Een nieuwe benadering, op weg naar een nieuwe
wereld! Met Wassenaar in Beweging maken we afspraken over hoe en wat we de komende jaren
gaan doen.
In ons lokale sportakkoord verbinden we de aandachtspunten uit het Nationaal
Sportakkoord (ledenaantallen, vrijwilligersbestand en financiën) en uit het Nationaal
Preventieakkoord (gezonde leefstijl). We noemen ons lokale akkoord Wassenaar in
Beweging 2020 - 2023.
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Inspiratiebron: het Nationaal Sportakkoord
Doelstellingen in het Nationaal Sportakkoord zijn:
- Meer mensen sporten en bewegen met plezier
- Impuls aan het lokale sportbeleid
- Duurzame versterking van de sport
Voor realisatie zijn nodig:
- Sportoverstijgend denken (zowel over de grens van de eigen sport als over de grens van de
sportwereld)
- Hoge(re) organisatiegraad van de lokale sport (samenwerkingsverbanden, een sterke lokale
sportvertegenwoordiging, b.v. in een Sport Collectief, Sportraad, Sportplatform)
- Uitbreiding van lokale netwerken (het netwerk van sport/bewegen verbinden aan netwerken
van welzijn, onderwijs, zorg, cultuur, bedrijfsleven etc.)
- Ambities en uitvoeringsplannen.
Dat gebeurt door:
- Stimuleren van samenwerken en verbindingen (van sport/beweegaanbieders onderling en
met andere maatschappelijke organisaties)
- Aandacht voor kwaliteit van sport- en beweegaanbieders (bestuurs- en sporttechnisch)
- Ondersteunen van verenigingen (de basis op orde brengen/houden, daarna waar mogelijk
vergroten van de maatschappelijke rol)
- Ontwikkelen en versterken van de ondernemende houding (ook zelf actief op zoek naar
antwoorden)
- Inzetten op cultuurverandering (wijzigingen in rolverdeling, b.v. gemeente niet altijd de
hoofdrol)
- Delen van lusten, lasten en verantwoordelijkheden (samen denken, doen, oogsten)
- Leveren van maatwerk (in een lokaal sportakkoord)
Richting in vijf nationale deelakkoorden:
- Inclusief sporten en bewegen (iedereen doet mee)
- Vitale sport- en beweegaanbieders/Positief sportklimaat (toekomstbestendige sport- en
beweegaanbieders/sporten en bewegen is leuk)
- Van jongs af vaardig in bewegen (jong geleerd is oud gezond)
- Duurzame sportinfrastructuur (duurzaam en efficiënt gebruik accommodaties)
- Topsport die inspireert (goed voorbeeld doet goed volgen)
Met ondersteuning via:
- Gemeentelijn (via gemeenten): procesbegeleiding (sportformateurs voor opstellen van lokaal
sportakkoord) en uitvoeringsbudget (budget voor het aanjagen van activiteiten)
- Sportlijn (via NOC*NSF): services (ondersteunende acties voor sport/beweegaanbieders)
- Rijkslijn (via ministerie van VWS): prijsvragen, onderzoeken, challenges, campagnes
(VWS/VSG/NOC*NSF/NLActief)

Hiermee zijn wij aan de slag gegaan, Wassenaar in Beweging is het resultaat.
Kerngroep Wassenaar
19 oktober 2020
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1. Proces
Op 11 maart 2020 was de startbijeenkomst voor het (toen nog) lokaal sportakkoord Wassenaar.
Daaruit ontstond spontaan de Kerngroep. Met vertegenwoordigers uit de sportwereld, preventieve
gezondheid, zorg, welzijn, (bewegings)onderwijs en overheid. Zij zijn de partners van Wassenaar
in Beweging (zie blz. 4 en 12).
Na 17 maart 2020 (afkondiging coronamaatregelen door de Nederlandse regering) werden de
geplande fysieke bijeenkomsten van de Kerngroep vervangen door telefonische en digitale
contacten. Daardoor kon op 22 juni 2020 toch het lokaal sportakkoord Wassenaar in Beweging op
hoofdlijnen vastgesteld worden. In twee (gelukkig weer) fysieke bijeenkomsten (2 en 16
september 2020) vervolgde de Kerngroep het proces. In oktober kwam het definitieve akkoord
gereed, onder de naam Wassenaar in Beweging 2020-2023. De ondertekening door de partners
volgde op 29 oktober 2020. Door nieuwe coronamaatregelen helaas in bescheiden vorm. De
uitvoering start per 1 november 2020.
De route
Datum

Activiteit

11 maart 2020

Kickoff Sportakkoord Wassenaar

28 april 2020
16 april - 14 mei- 28 mei –
11 juni 2020
8 juni 2020
24 juni 2020
2 september 2020
16 september 2020

Presentatie over Sportakkoord Wassenaar in raadscommissie
Samenleving
Geplande vervolgbijeenkomsten Kerngroep Wassenaar. Allen
vervallen vanwege coronamaatregelen en vervangen door
onlinegesprekken, telefonische contacten en mailwisselingen.
Aanvraag bij VWS van Uitvoeringsbudget 2020
Aanlevering bij VWS van het Sportakkoord Wassenaar op
hoofdlijnen
Bijeenkomst Kerngroep: nadere afspraken over de invulling van
Wassenaar in Beweging
Bijeenkomst Kerngroep: afsluiting ontwikkeling Wassenaar in
Beweging

19 oktober 2020

Definitief akkoord Wassenaar in Beweging gereed

29 oktober 2020

Ondertekening Wassenaar in Beweging

1 november 2020

Start uitvoering Wassenaar in Beweging

30 oktober 2020

Gemeente: Definitief Wassenaar in Beweging 2020-2023
inleveren bij VSG/VWS

6 november 2020

Aanvraag bij VWS voor Uitvoeringsbudget Sportakkoord 2021
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2. Kerngroep Wassenaar in Beweging
De Kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van de partners van Wassenaar in Beweging en is als
volgt samengesteld:

Naam

Organisatie

Domein

Theo Nieuwenhuis

WZK zwemmen

Sport

Mildo Meijer

De Kieviten hockey

Sport

Ad Riem

Wassenaars Sportcontact/Blauw Zwart

Sport

Sabine van
Leeuwen

Wassenaars Sportcontact

Sport

Stefan Hagebeek

Adviseur Lokale Sport / Team
Sportservice

Sport

Ida Spelt

St. Gehandicapten Wassenaar

Zorg

Ellen Boszhard

GGD Haaglanden

Preventieve gezondheid

Arjan de Jong

Fysiotherapie Stadhoudersplein

Zorg

Roel den Hartog

Fysiotherapie Den Hartog

Zorg

Edward Dekker

Gemeente Wassenaar

Overheid

Jolande de la
Rambelje

Vrijwilligerscentrale Wassenaar

Sociaal Domein

Mieke Ruigrok

St. Maatschappelijke ondersteuning
Wassenaar

Welzijn

Elly Binnendijk

Wassenaarse Ouderen in beweging

Welzijn/Ouderenwerk

Rens Cornelisse

Stichting jeugd jongerenwerk Midden
Holland

Welzijn/Jeugd jongerenwerk

Kirsten Wolfert

Schooladviesdienst Wassenaar

Onderwijs

Marc van Itallie

Bewegingsonderwijs

Onderwijs

De Kerngroep is de eigenaar van het akkoord en blijft na de ondertekening actief. De samenstelling
kan gedurende de looptijd van het akkoord aangepast worden (actuele ontwikkelingen,
veranderende accenten, persoonlijke omstandigheden). Sterker, verdere verbreding is gewenst,
met name met deelnemers uit kinderopvang, zorg (diëtist, fysiotherapeut) voortgezet onderwijs,
cultuur, bedrijfsleven. Dat bevordert ook de verbinding met een lokaal preventieakkoord.

1.
2.

Voor de continuïteit van ‘Wassenaar in Beweging’ blijft de Kerngroep gedurende
looptijd van het akkoord actief.
Gedurende de looptijd van ‘Wassenaar in Beweging’ wordt actief gestreefd naar
uitbreiding/versterking van de Kerngroep met partners uit nog ontbrekende
domeinen.
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3. Aansluiting op sportnota
De gemeentelijke sportnota ‘Sport is voor iedereen’ uit 20161 had een vooruitziende blik.
Citaat uit die nota: ‘De gemeente Wassenaar vindt het belangrijk dat haar inwoners gezond leven.
Sportbeoefening maakt daar een groot deel van uit. Sport staat niet alleen aan het fundament van
een goede gezondheid, maar ook aan de basis van een actief en georganiseerd verenigingsleven
met vele vrijwilligers. Sport verbindt mensen door het plezier, de passie en de energie. Het is deze
intrinsieke waarde die sport maakt tot een van de krachtigste middelen om de gehele Wassenaarse
samenleving te vitaliseren en te verbinden, op tal van vlakken. Sport biedt bij uitstek kansen om
mensen, groepen en organisaties te verenigen en bruggen te slaan tussen min of meer gescheiden
werelden. Sport inspireert, spreekt innovatieve vermogens aan en heeft positieve effecten op de
leefbaarheid, de band van bewoners met elkaar en het gezondheidsniveau’.
Deze tekst heeft overeenkomsten met het latere Nationaal Sportakkoord (2017) en legt ook de
basis voor verbinding met het Nationaal Preventieakkoord (2018). Zowel inhoudelijk (sport als
middel) als qua aanpak (samenwerken) bouwen we in het Wassenaar in Beweging daarop verder.
Dat zorgt voor continuïteit in beleid en uitvoering.

‘Wassenaar in Beweging’ sluit aan op de gemeentelijke sportnota ‘Sport is voor iedereen’
2016 – 2020.

1

www.kenniscentrumsportenbewegen.nl
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4. Aansluiting op lokaal gezondheidsbeleid
Preventieve acties
-

-

Sportaccommodaties rookvrij maken;
Aandacht voor de aanpak van
problematisch alcoholgebruik;
Gezonde kantine;
Versterken motorische vaardigheden
van de jeugd;
Passend sport- en beweegaanbod voor
volwassenen en kinderen met
overgewicht;
Betere samenwerking met sport- en
beweegaanbieders om inactieve
mensen naar een passend sport- en
beweegaanbod te begeleiden.

Acties uit het Uitvoeringsprogramma Lokaal
Gezondheidsbeleid 2020 - 2022

Voor de huidige situatie in Wassenaar v.w.b. roken,
alcohol, overgewicht en bewegen verwijzen we naar de
gezondheidsmonitor van GGD Haaglanden 2. Ook al
blijkt uit de cijfers dat Wassenaar het goed doet t.o.v.
de andere gemeenten in de regio, het is raadzaam in te
blijven zetten op deze gezondheidsproblematieken. Zo
heeft 44% van de inwoners boven 19 jaar overgewicht,
waarvan 12% obesitas. Is 9% van de inwoners van 19
jaar en ouder een zware en 25% een overmatige
drinker. En rookt 16% van de inwoners boven 19 jaar.
In het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid
Wassenaar 2020 – 2022 is al de verbinding gelegd van
het gezondheidsbeleid (gestimuleerd door het Nationaal
Preventieakkoord) met het lokaal sportakkoord
(gestimuleerd door het Nationaal Sportakkoord). Er is
ook een aantal acties opgenomen die bij dit
sportakkoord betrokken worden (zie hiernaast). Als
streven is opgenomen dat er in 2022 10% minder
rokers zijn, het alcoholgebruik met 10% is gedaald en
er 10% meer inwoners aan de beweegrichtlijnen
voldoen.

‘Wassenaar in Beweging’ levert een bijdrage aan een (nog) betere gezondheid (fysiek,
sociaal, mentaal) van de inwoners van Wassenaar.

2

https://gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl

8

5. Ontwikkelingen
Wassenaar scoort positief bij het percentage inwoners dat lid
is van een sportvereniging: 37% (landelijk 28%). Ook hier
geldt echter dat dit geen reden kan zijn om achterover te
leunen. De verwachting uit de Sport Toekomst Verkenning 3
van het Centraal Planbureau en RIVM is dat de
georganiseerde sport het in het komend decennium dan
steeds lastiger krijgt. De verschuiving naar het
ongeorganiseerd sporten/bewegen (hardlopen, fietsen,
wandelen, skaten e.d.) en anders georganiseerd
sporten/bewegen (sportscholen, bedrijfssport, welzijnswerk
e.d.) is daar één van de redenen voor. Het begrip ‘sport’
wordt daarbij steeds vaker aangevuld met ‘bewegen’.
Er zijn meer maatschappelijke ontwikkelingen (zie inzet
hiernaast) die van invloed zijn op het sporten en bewegen in
Wassenaar. Het Nationaal Sportakkoord geeft richting voor
een antwoord (zie pagina’s 2 en 6). Met Wassenaar in
Beweging geven wij daar lokale kleur aan.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Demografisch – vergrijzing
Economisch – bezuiniging,
commercialisering
Sociaal/cultureel – individualisering
Technologisch – digitalisering
Ecologisch – voeding, klimaat,
ruimte
Politiek/juridisch – verschuiving
verantwoordelijkheden
Bron: Sport Toekomst Verkenning –
SCP/RIVM - augustus 2017

‘Wassenaar in Beweging’ slaat een brug tussen georganiseerd, ongeorganiseerd en
anders georganiseerd sporten en bewegen.

3

www.rivm.nl
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6. Ambities
We onderschrijven de vijf deelakkoorden uit het Nationaal Sportakkoord en de drie thema’s uit het
Nationaal Preventieakkoord. Onze focus v.w.b. de deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord
ligt echter op drie daarvan: ‘Inclusief sporten en bewegen’, ‘Vitale sport- en
beweegaanbieders/positief sportklimaat’ en ‘Van jongs af vaardig in bewegen’. Voor de
deelakkoorden ‘Duurzame sportinfrastructuur’ en ‘Topsport die inspireert’ is een beperkter aantal
acties in de ‘Inspiratielijst activiteiten’ (bijlage 1) opgenomen. Acties t.b.v. preventie worden nader
uitgewerkt in het nog te ontwikkelen lokaal preventieakkoord. We hebben ambities van de
landelijke deelakkoorden vertaald in ambities van Wassenaar in Beweging.

Deelakkoord uit Nationaal Sportakkoord
Inclusief sporten en bewegen
(Iedereen doet mee)

Vitale sport en beweegaanbieders
(Toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders)
Van jongs af vaardig in bewegen
(beweegvaardige jeugd met gezonde toekomst)

Positief sportklimaat
(Sporten en bewegen is leuk)

Deelakkoord uit Nationaal Sportakkoord
Duurzame sportinfrastructuur
(Duurzaam en efficiënt gebruik accommodaties)

Topsport die inspireert

Thema uit Nationaal Preventieakkoord
Roken
Overgewicht
Alcohol

Ambitie in Wassenaar in Beweging (focus)
Iedereen beleeft een leven lang plezier aan sporten en
bewegen.
Geen verschil qua afkomst, leeftijd, gezondheid,
beperking,
geaardheid, religie, sociale status, opleiding.
Sport en bewegen is voor iedereen toegankelijk en
bereikbaar.
Sport- en beweegaanbieders kunnen overleven.
Voor een leven lang sporten en bewegen begint bij de
jeugd.
Aandacht voor kwaliteit van bewegen (aanbod,
begeleiding, accommodatie).
Plezier in sport en bewegen is het fundament voor een
leven lang sporten en bewegen.
Sporten en bewegen moet leuk, veilig, eerlijk en
zorgeloos zijn.

Ambitie Wassenaar in Beweging (geen focus)
Om een leven lang te kunnen sporten en bewegen is
een functionele, goede en duurzame
sportinfrastructuur nodig.
Sportaccommodaties dragen qua duurzaamheid bij aan
het milieu en worden duurzaam (d.w.z. optimaal)
gebruikt.
Topprestaties en topevenementen zijn een cruciale
inspiratiebron voor de verenigende waarde van sport
en bewegen.
Goed voorbeeld doet goed volgen.

Ambitie in Wassenaar in Beweging
(uitwerking in lokaal preventieakkoord)
Rookvrije generatie
Vermindering overgewicht
Vermindering problematisch alcoholgebruik.
Overall ambitie: Gezonde Leefstijl

In ‘Wassenaar in Beweging’ leggen we de focus op drie deelakkoorden uit het Nationaal
Sportakkoord:
- Inclusief sporten en bewegen
- Vitale sport- en beweegaanbieders en positief sportklimaat
- Van jongs af vaardig in bewegen.
Verbinding van ‘Wassenaar in Beweging’ met de thema’s uit het Nationaal
Preventieakkoord wordt uitgewerkt in het nog op te stellen lokaal preventieakkoord
Wassenaar.
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7. Denkkader
Voor het opstellen van Wassenaar in Beweging gebruikten we onderstaand denkkader:
1. (H)erkennen van de belangrijke maatschappelijke rol van de sport- en
beweegomgeving. De huidige goede situatie van sport en bewegen in Wassenaar blijft
minimaal behouden. Dat betekent antwoorden geven op de uitdagingen m.b.t.
werven/behouden van leden en vrijwilligers en zorgen voor een gezonde financiële
huishouding.
2. Meer en beter benutten van de kracht van de sportomgeving (organisaties,
activiteitenaanbod, begeleiding, accommodaties) door het stimuleren van verbinding van
sport/beweegaanbieders onderling en met andere maatschappelijke organisaties (uit zorg,
welzijn, onderwijs, cultuur, natuur, milieu, werk etc.)
3. Gebruiken van positieve effecten van sport en bewegen om doelstellingen op andere
beleidsterreinen te helpen realiseren. Ondersteund met beleidsoverstijgend plannen maken
en uitvoeren.
4. Voortzetten na 2023 van de beweging die met Wassenaar in Beweging ingezet wordt. De
aanpak wordt continu met blijvende effecten.
5. Investeren in Samenwerking. Maatschappelijke partners sluiten het akkoord Wassenaar
in Beweging 2020-2023.
6. Bijdragen met sporten en bewegen aan een gezonde leefstijl. Zowel fysiek als mentaal
en sociaal.
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8. Looptijd en horizon
Het Nationaal Sportakkoord heeft een looptijd van
drie jaar, 2020 t/m 2022. De uitwerking in lokale
akkoorden is gestoeld op samenwerking en
verbreding van de maatschappelijke rol van sport
en bewegen. Lokale akkoorden zijn aanjager van
een blijvende verandering in rollen en
verantwoordelijkheden. Om deze omslag in
denken en doen goed voor elkaar te krijgen is tijd
nodig. Die tijd willen we in Wassenaar ook nemen.
Het Nationaal Preventieakkoord heeft eveneens
een looptijd van drie jaar, maar dan van 2021 t/m
2023. Het voornemen is de uitvoering van
Wassenaar in Beweging en het nog te ontwikkelen
lokaal preventieakkoord waar mogelijk te
combineren, waardoor de duur in totaal vier jaar
wordt: 2020 t/m 2023. In die periode denken we
ook al verder vooruit, hoe gaan we na 2023
verder.
Dat is ook de bedoeling van het Nationaal
Sportakkoord: het realiseren van structurele
effecten. Wij zetten als stip op de horizon in
Wassenaar in Beweging het jaar 2030. Daarmee
sluiten we meteen aan bij het toekomst beeld uit
de Sport Toekomst Verkenning (zie hiernaast).

Toekomstbeeld
Op basis van de Sport Toekomst Verkenning: ‘In 2030
is de sportvereniging het activiteitencentrum en
trefpunt van de wijk/buurt. De vereniging is een
afspiegeling van de samenleving. Iedereen kan en
mag meedoen, ongeacht handicap, opleiding, religie,
etniciteit of seksuele voorkeur. Biedt daarvoor een
veilige omgeving. Jeugd leert goed bewegen. Het
leden- en vrijwilligersbestand is divers. De vereniging
maakt sport en bewegen voor iedereen aantrekkelijk,
toegankelijk en leuk. Er zijn open sportparken en er is
een relatie met bewegen in de openbare ruimte. Maar
er is meer dan sport en bewegen. Er is een uitgebreid
aanbod van gezondheids-, sociale- en culturele
activiteiten. Samenwerking staat voorop: niet alleen
met andere sport- den beweegaanbieders, ook met
organisaties op het onderwijs, welzijn, zorg, cultuur,
reïntegratie, natuur, milieu. En met ondernemende
sport- en beweegaanbieders en bedrijfsleven. De
sportomgeving is het hele jaar, zeven dagen per week,
overdag en ’s avonds in gebruik. Er is continu ‘reuring’
op/in de accommodatie. Professionals en vrijwilligers
zorgen voor het reilen en zeilen’.

Door ‘Wassenaar in Beweging’ en het nog te ontwikkelen lokaal preventieakkoord in de
uitvoering te combineren wordt de gezamenlijke uitvoeringsperiode vier jaar: 2020 t/m
2023. Als stip op de horizon voor verdere en blijvende effecten zetten we 2030.
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9. Samenwerking
De boodschap uit het Nationale Sportakkoord is: ‘Kijk samen naar aandachtspunten, bedenk niet
alleen oplossingen voor jezelf, maar doe dat samen met en voor anderen, zorg samen voor de
uitvoering’. Concreet gaat het om samenwerking op drie onderdelen:
a) Samenwerking binnen sport en bewegen zelf. Sport- en beweegaanbieders hebben te
maken met dezelfde aandachtspunten (de mate waarin kan per sport en per sportaanbieder
verschillen): teruglopende ledenaantallen, druk op het vrijwilligersbestand, en financiële
vraagstukken. Soms proberen zij deze vraagstukken zelfstandig te beantwoorden, soms wordt
het Wassenaars Sportcontact daarbij betrokken. Een sterkere en bredere samenwerking
binnen de sport- en beweegsector (inclusief de commerciële sport- en beweegaanbieders) kan
dat makkelijker, efficiënter en resultaatvoller maken. Het Wassenaars Sportcontact is al bezig
om daar stappen in te zetten. Met Wassenaar in Beweging willen we enerzijds die ontwikkeling
naar een sterke en brede lokale sportvertegenwoordiging ondersteunen. Anderzijds willen we
sport- en beweegaanbieders ondersteunen om hen in staat te stellen gezamenlijk de
maatschappelijke rol van sport en bewegen verder te vergroten. De services uit de sportlijn
van het nationaal sportakkoord bieden in beide gevallen ondersteuningsmogelijkheden.
b) Samenwerking van sport- en beweegorganisaties met andere maatschappelijke
organisaties. Aandachtspunten als accommodaties, materialen, leden/klanten, vrijwilligers,
activiteitenaanbod, organisatie en financiën spelen niet alleen bij sport- en beweegaanbieders,
maar ook bij organisaties op andere gebieden. Denk b.v. aan onderwijs, welzijn, zorg, cultuur,
kinderopvang. En hoewel het sportakkoord in principe uit de ‘sportkoker’ komt, is het bundelen
van krachten en samen oplossingen vinden met andere maatschappelijke organisaties logisch.
Bovendien versterkt die ‘bredere blik en handelswijze’ de kern van sport- en
beweegorganisaties en maakt hen daarmee toekomstbestendiger. De Kerngroep van
Wassenaar in Beweging is de eerste stap om tot de beoogde mix te komen. Gedurende de
looptijd van het akkoord kan deze groep versterkt worden met vertegenwoordigers van nu nog
ontbrekende gebieden.
c)

Voor een optimaal resultaat van Wassenaar in Beweging is ook samenwerking ‘binnen het
gemeentehuis’ nodig. Betrokkenheid bij en facilitering door de gemeente gaat verder dan
alleen inzet van de sportafdeling. Daarvoor is samenwerking in het sociaal domein en met
beleidsterreinen als ruimtelijke ordening (b.v. de omgevingswet), werk/inkomen (b.v. reintegratietrajecten) en veiligheid (b.v. voor sociale veiligheid) nodig. We bevelen aan om het
integraal werken binnen de gemeente in het kader van Wassenaar in Beweging te faciliteren
door het samenstellen van een Kennisgroep van ambtenaren uit het sociale en ruimtelijke
domein. Om vervolgens leden uit deze Kennisgroep (b.v. ambtenaren verantwoordelijk voor
sport en bewegen en gezondheidsbeleid) deel uit te laten maken van de Kerngroep en op die
manier de relatie tussen ‘binnen en buiten het gemeentehuis’ te borgen. Dit vergemakkelijkt
later ook de verbinding tussen het lokale sportakkoord Wassenaar in Beweging met een lokaal
preventieakkoord.

Ontwikkeling en uitvoering van ‘Wassenaar in Beweging’ gaat uit van samenwerking:
- In de sport- en beweegsector zelf (Wassenaars Sport Contact)
- Van de sport- en beweegsector met andere maatschappelijke organisaties (Kerngroep
Wassenaar in Beweging)
- Van gemeentelijke afdelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en het sociaal
domein (Kennisgroep).
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10. Regio Haaglanden
Alle gemeenten in de regio Haaglanden ontwikkelen een eigen lokaal sportakkoord. Allen met
inbreng en betrokkenheid van lokale en regionale organisaties. Het is goed eerst de lokale invulling
te regelen, dat speelt in op lokale wensen en behoeften en geeft lokaal draagvlak. In die lokale
akkoorden komen onderwerpen aan bod waarvoor regionale samenwerking nuttig en efficiënt kan
zijn. Zo wil de gemeente Wassenaar het sporten voor mensen met een beperking regionaal
organiseren. Maar ook evenementen, bovenlokale sporten en accommodaties, aan acties als
opleidingen, cursussen, congressen e.d. lenen zich voor regionale initiatieven. Op termijn kan dit
leiden tot een regionaal akkoord. Het tempo daarvan is afhankelijk van de ontwikkeling en
ervaringen in de lokale akkoorden.
Met ‘Wassenaar in Beweging’ stimuleren we samenwerking in de regio Haaglanden op
overlappende thema’s uit lokale sport/preventieakkoorden.
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11. Borging
Met Wassenaar in beweging brengen we een beweging op gang. Het gaat niet om een tijdelijk
project. De continuïteit borgen we organisatorisch met vaste spelers (Kerngroep en de Kennisgroep
(paragraaf 9), en met acties (het door de gemeente Wassenaar vergoeden van de kosten voor een
coördinator van Wassenaar in Beweging en doorgeven van het jaarlijks rijks uitvoeringsbudget aan
deze organisatie).
De Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) krijgt de verantwoordelijkheid voor
coördinatie/begeleiding/financieel beheer van de uitvoering en doorontwikkeling van Wassenaar in
Beweging. De gemeente betaalt de SAD daarvoor. Voor het financieel beheer van Wassenaar in
Beweging worden het jaarlijks Uitvoeringsbudget uit het Nationaal Sportakkoord en eventueel
nog te verwerven extra-financiën aan de SAD doorgegeven. De financiën worden door SAD
specifiek voor deze opdracht beheert.
De Kerngroep is verantwoordelijk voor de inhoud van Wassenaar in Beweging, de groep is
eigenaar van het akkoord. Zorgt voor halfjaarlijkse actieplannen (om op actuele situaties en
ervaringen te kunnen reageren), adviseert over de toekenning van financiën voor acties, evalueert
na elk halfjaar, bewaakt de samenhang van de acties met de nationale akkoorden en bereidt de
voortzetting van het akkoord na 2023 voor. De leden fungeren als ambassadeur voor het
gedachtengoed van Wassenaar in Beweging en betrekken zo mogelijk nieuwe partners. De
Kerngroep wordt begeleid door een professional (coördinator uitvoering Wassenaar in Beweging)
die in dienst is bij de SAD.

De organisatie van ‘Wassenaar in Beweging’ is voor de periode 2020-2023:
-

-

Centraal staat de Kerngroep. Gevormd door vertegenwoordigers van de partners in
het akkoord en leden van de ambtelijke Kennisgroep van de gemeente.
De Kerngroep wordt begeleid door de coördinator uitvoering ‘Wassenaar in Beweging’
van de Schooladviesdienst Wassenaar.
De Schooladviesdienst Wassenaar is verantwoordelijk voor de
coördinatie/begeleiding/financieel beheer van de uitvoering en doorontwikkeling van
‘Wassenaar in Beweging’.
Het uitvoeringsbudget uit het Nationaal Sportakkoord en eventueel nog extra te
verwerven financiën t.b.v. ‘Wassenaar in Beweging’ worden door de gemeente
doorgegeven aan de Schooladviesdienst Wassenaar.

15

12. Actieplannen
In bijlage 1 ‘Inspiratielijst voor activiteiten in Wassenaar in Beweging staan alle activiteiten die de
partners van Wassenaar in Beweging tot nu toe hebben ingebracht. Voor de concrete uitvoering
worden halfjaarlijkse activiteitenplannen opgesteld. De Kerngroep komt tweemaal per jaar bij
elkaar om de activiteiten in het voorgaand halfjaar te evalueren en het actieplan voor het volgend
halfjaar op te stellen.
Het afronden van het Wassenaar in Beweging en de daaropvolgende start van de uitvoering is door
de maatregelen tegen het Covid-19 virus opgeschoven in de tijd (nu per 1 november 2020). Voor
2020 resteert daardoor een beperkte uitvoeringsperiode: de maanden november en december.
Daaraan is voor het eerste actieplan de maand januari 2021 toegevoegd. In december
2020/januari 2021 stelt de Kerngroep vervolgens het actieplan voor de periode februari t/m juni
2021 op, in april/mei 2021 voor het tweede halfjaar 2021, in oktober/november 2021 voor het
eerste halfjaar 2022 en in april/mei 2022 voor het tweede halfjaar 2022.
Actieplan voor de periode november 2020 t/m januari 2021.

Agenda

Actie

Doel

Partners

Kosten

29 oktober
2020

Ondertekenen definitief
akkoord ‘Wassenaar in
beweging’

Maatschappelijke
organisaties leggen hun
betrokkenheid vast in
Wassenaar in beweging
2020-2023

Gemeente
Wassenaar
(trekker)

Gereserveerd
€ 500,=

November
2020

Bijeenkomst ‘Bevorderen
bestuursdeskundigheid’

Versterken bestuurskracht
organisaties

Team
Sportservice
(trekker)
Wassenaars
Sportcontact
VCW

Service uit de
Sportlijn

November
2020

1. Overzicht maken van
sport/beweegactiviteiten
voor senioren (65+) via
vragenlijst aan
kernteampartners
2. Overzicht maken van
overdag beschikbare
sport- en
beweegaccommodaties

Bouwstenen verzamelen
voor aanbod
sport/beweegactiviteiten
voor senioren

SMOW (trekker)
Kernteam

Geen

December
2020

Eerste Wassenaar in
beweging-café voor alle
maatschappelijke organisaties

Start van regelmatig
ontmoetingsmomenten
voor informeren, inspireren,
kennis delen

Team
Sportservice
Wassenaars
Sportcontact
Kerngroep
Wassenaar in
Beweging (inhoud)

Gereserveerd
€ 1.000,=

Januari
2021

Afspreken acties voor
periode februari t/m juni
2021

Actieplan Wassenaar in
Beweging voor periode
februari t/m juni 2021

Schooladviesdien
st Wassenaar
(trekker)
Kerngroep
Wassenaar in
beweging
Eventueel nieuwe
partners

Geen

Januari
2021

Organiseren bijeenkomst over
Vrijwilligersmanagement

Meer en beter
gekwalificeerde
vrijwilligers

Adviseur lokale
sport (trekker)
VCW
Vrijwilligersorganisa
ties (sport-zorgwelzijn-cultuur)

Service uit de
sportlijn
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Agenda

Actie

Doel

Partners

Kosten

Januari
2021

Contact leggen met jongeren
over behoefte aan
sport/beweegactiviteiten

Op basis van interesse en
vraag samen met
sport/beweegaanbieders
aanbod creëren voor
jongeren en zorgen voor
toeleiding naar activiteiten

STjjMH (trekker)
Sport- en
beweegaanbieders

Geen

Januari
2021

Procesbegeleiding
ontwikkeling
Wassenaars
Sportcontact

Doorontwikkeling en
verbreding van het
Wassenaars
Sportcontact

Adviseur lokale
sport (trekker)
Wassenaars
Sportcontact

Service uit
de Sportlijn

De Kerngroep komt tweemaal per jaar bij elkaar om de activiteiten in het voorgaand
halfjaar te evalueren en het actieplan voor het volgend halfjaar op te stellen. Daarvoor
wordt gebruik gemaakt van de ‘Inspiratielijst activiteiten Wassenaar in Beweging’
(bijlage 1).
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13. Financiën
Voor de uitvoering van Wassenaar in Beweging telt het Rijk in 2020, 2021 en 2022 jaarlijks
€ 20.000,= beschikbaar (totaal dus € 60.000,=). Dat uitvoeringsbudget is een aanjaagbudget, met
een ondernemende houding worden lokaal aanvullende financiën gezocht. We denken daarvoor
b.v. aan eigen bijdragen van deelnemers, bijdragen uit het bedrijfsleven, fondswerving,
verschuiven en/of bundelen van gemeentelijke bijdragen uit meerdere domeinen. Eén van de acties
in dit akkoord is daarvoor de instelling van een Werkgroep Financiën.
Behalve het uitvoeringsbudget zijn er ook nog ‘Services’, diensten ter versterking van partners in
Wassenaar in Beweging. De Adviseur Lokale Sport (aangesteld door NOC*NSF) heeft oog voor het
betrekken van sportaanbieders bij Wassenaar in Beweging (maakt deel uit van de Kerngroep),
biedt deze services aan en maakt afspraken daarover. Deze adviseur heeft extra
ondersteuningsmogelijkheden voor sociale veiligheid bij clubs en het vormen of versterken van een
lokale sportvertegenwoordiging. De services hebben voor Wassenaar een waarde van € 7.000,=
per jaar.
Met een lokaal preventieakkoord kan uit het nationaal preventieakkoord een tweede
uitvoeringsbudget verkregen worden. Dat bedraagt voor de jaren 2021, 2022 en 2023 eveneens
jaarlijks € 20.000,=. Door het verbinden van Wassenaar in Beweging met een nog te ontwikkelen
lokaal preventieakkoord Wassenaar ontstaan mogelijkheden om activiteiten en financiën te
combineren. Dat wordt zichtbaar in actieplannen die na het opstellen van het lokaal
preventieakkoord gemaakt worden.

Jaar

Uitvoeringsbudget uit het nationaal sportakkoord

2020

Rijk Nationaal Sportakkoord

€ 20.000

NOC*NSF Nationaal Sportakkoord diensten ter waarde van

€ 7.000

Rijk Nationaal Sportakkoord

€ 20.000

NOC*NSF Nationaal Sportakkoord diensten ter waarde van

€ 7.000

Aanvullende middelen Werkgroep financiën

p.m.

2021

2022

Rijk Nationaal Sportakkoord

€ 20.000

NOC*NSF Nationaal Sportakkoord diensten ter waarde van

€ 7.000

Aanvullende middelen Werkgroep financiën

p.m.
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14. Bijlagen
Wassenaar in Beweging 2020-2023 heeft twee bijlagen:
- Bijlage 1: Inspiratielijst Activiteiten Wassenaar in Beweging 2020-2023, met alle tot nu toe
bedachte en eventueel later uit te voeren activiteiten.
- Bijlage 2: Eerste Nieuwsbrief Wassenaar in Beweging 2020-2023, met de inhoud van Wassenaar
in Beweging op hoofdlijnen en het actieplan november 2020 t/m januari 2021.
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15. Partners Wassenaar in Beweging 2020 – 2023

De Kieviten

Praktijk voor fysiotherapie
Roel den Hartog

Wassenaars Sportcontact

Wassenaar, 19 oktober 2020
Kerngroep ‘Wassenaar in Beweging’
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