
Van lokaal Sportakkoord 
naar actie, in samenwerking 

met jouw club  
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Waarom?

Hoe?

Waarom zou mijn club ondersteuning willen? Wat is het lokale Sportakkoord?

Om sport toegankelijk te maken voor IEDEREEN in jouw gemeente.

In samenwerking met lokale partijen werk je aan de toekomstbestendigheid 
van je club met behulp van verenigingsondersteuning en services, 
want SAMEN ben je sterker. Lees het lokale Sportakkoord van jouw 
gemeente en sluit aan. 

Sportclubs hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je jouw sportclub vitaal? 
Zijn er voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe leid je goede trainers op? Met het 
lokale Sportakkoord kun je gezamenlijk de sport en jouw sportclub versterken. De onder-
steuning geeft jouw club de mogelijkheid om te groeien en bloeien richting de toekomst. 

Binnen het Sportakkoord zijn verschillende 
thema’s geformuleerd die eraan bijdragen 
om sport toegankelijk te maken voor 
iedereen in jouw gemeente

Wat zijn services?
Services zijn trajecten die jouw 
club ondersteunen. Afhankelijk 
van de stap die jouw club wil 
zetten, kan de inzet van een 
service je ondersteunen. Bijvoor-
beeld een opleiding voor jouw 
trainers, vraagstukken rondom 
vrijwilligers, ledenbinding, finan-
ciering etc. of procesbegelei-
ding aan bestuursleden, betrok-
ken vrijwilligers en leden.  

1. Inclusief sporten en bewegen

2. Duurzame sportinfrastructuur

3. Vitale sport- en beweegaanbieders

4. Positieve sportcultuur

5. Vaardig in bewegen

6. Topsport die inspireert

Met het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisatie, 
bedrijven en de gemeente, lokaal af  hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambi-
ties kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten.  
Van het lokale Sportakkoord wordt een actieplan gemaakt. Inmiddels zijn alle 344 lokale 
Sportakkoorden gereed: iedere sportclub kan op elk moment instappen en meedoen.
Ook als je als club nog niet deelneemt. 

Wil je nog meer lezen over het Sportakkoord? Kijk dan op sportakkoord.nl

Bedenk wat de grootste uitdaging is van jouw sportclub

Leg contact met de (verenigings-)ondersteuner* die bekend is bij jouw club

Ga in overleg met je (verenigings-)ondersteuner om samen 
te bepalen waar jouw club ondersteuning bij kan gebruiken

Vind samen met je (verenigings-)ondersteuner 
ondersteuning die passend is voor jouw club

De (verenigings-)ondersteuner dient via de Adviseur lokale sport 
de aanvraag van ondersteuning in voor jouw club

Na goedkeuring ontvangt jouw club de ondersteuning en 
start de realisatie van je clubambitie!

Rondom een club zijn meerdere 
(verenigings-)ondersteuners werk-
zaam, dit verschilt per gemeente. 

Neem contact op met de beken-
de (verenigings-)ondersteuner 
van jouw club. 

Nog geen contact met één van 
deze ondersteuners? Neem dan 
contact op met de supportdesk 
via sportakkoord@nocnsf.nl en 
vraag wie de Adviseur lokale 
sport is van jouw gemeente.

Hoe kan mijn club ondersteuning ontvangen?

(Verenigings-)ondersteuners

1
2
3
4
5
6

*

3

https://www.volksgezondheidenzorg.info/sport/sportopdekaart/beleid-gemeente-wijk-en-buurt#node-buurtsportcoaches-en-combinatiefunctionarissen-gemeente
https://www.allesoversport.nl/Sportakkoord/?utm_source=sportakkoord.nl&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirect
mailto:sportakkoord%40nocnsf.nl?subject=
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Thema 2 - Duurzame sportinfrastructuurThema 1 - Inclusief sporten en bewegen

Voorbeelden van services*

*Er zijn nog meer services. Overleg met je (verenigings-)ondersteuner 
 welke service passend is voor jouw club.

*Er zijn nog meer services. Overleg met je (verenigings-)ondersteuner 
 welke service passend is voor jouw club.

Voorbeelden van services*

Zodat iedere Nederlander een leven lang plezier kan 
beleven aan sporten en bewegen, ongeacht leeftijd, fysieke of 
mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid 
of sociale positie.

Zodat Nederland wordt voorzien van een functionele, goede 
infrastructuur met o.a. duurzame accommodaties en openbare 
ruimtes die beweegvriendelijk worden ingericht.

Welkom op de club
workshop voor begeleiders/trainers/vrijwilligers

Begeleidingstraject Verduurzaming 
sportaccommodaties
verenigingstraject voor de club

Aangepast sporten, hoe doe je dat?
inspiratiesessie voor startende trainer

Begeleidingstraject Inclusief sporten en bewegen
begeleidingstraject voor de club

Begeleidingstraject Verduurzaming sportaccommodaties
Dit traject doorloopt de volgende stappen:

1 - Uitvoeren energiescan inclusief opleveren rapportage
2 - Matchen adviezen en wensen vanuit de club
3 - Uitwerken plan van aanpak 95% CO2- reductie
4 - Begeleiden bij offertetraject
5 - Uitwerken business case inclusief financieel advies
6 - Ondersteunen bij realisatie en monitoring

Uit ‘t veld Uitgelicht
Welkom op de club: Workshop voor begeleiders/trainers/vrijwilligers
“De werkvormen in deze workshop spraken erg aan en geeft voldoende aankno-
pingspunten om mee verder te gaan. Bijvoorbeeld het omgekeerd denken: wat 
moet je doen om al je leden weg te jagen in tijden van corona?

Erg leuk ook om de workshop samen met mensen van de andere verenigingen te 
doen. In de brainstormrondes vulden we elkaar mooi aan en zijn leuke ideeën tot 
stand gekomen. De workshop heeft ons meteen al een concreet leuk resultaat 
opgeleverd. Ik zou deze dan ook zeker aan andere verenigingen aanbevelen.”

Janny Postma - Atsma
Secretaris Schaats- en skeelervereniging De IJsster



6 7

Thema 4 - Positieve sportcultuur

Zodat alle aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig zijn. 
Hoe houd je jouw club vitaal? Denk bijvoorbeeld aan het maken van 
een sluitende begroting, marketingplannen of een betere verdeling 
van verantwoordelijkheden en taken.

Zodat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos
gesport kan worden. 

Thema 3 - Vitale sport- en beweegaanbieders

Voorbeelden van services* Voorbeelden van services*

Uit ‘t veld Uitgelicht
Procesbegeleiding op de club: verenigingstraject
“Procesbegeleiding heeft ons geholpen om meer ondernemend aan de slag te gaan 
met het werven en binden van nieuwe leden. Aan de hand van de zomerchallenge is 
het gesprek gevoerd over alternatieve vormen van lidmaatschap en het betrek-
ken van leden. Door aandacht te schenken aan deze tijdelijke leden en hen welkom 
te laten voelen heeft dit ervoor gezorgd dat wij meer leden dan ooit hebben over-
gehouden aan de zomerchallenge. 

Voor de lange(re) termijn is het gesprek over ‘ondernemend verenigen’ op gang ge-
bracht. ZTC is zich hier (steeds) bewuster van en wil hier in de toekomst bewus-
ter mee aan de gang blijven. 

Yvonne van der Laan
Voorzitster Tennisvereniging ZTC

Besturen met impact
opleiding voor de individuele bestuurder

Procesbegeleiding op de club
verenigingstraject voor de club

Vrijwilligersbeleid, werving en behoud
inspiratiesessie of opleiding voor 
commissieleden

4 inzichten over trainerschap
inspiratiesessie of workshop voor trainers

Positieve sportcultuur op de sportclub
inspiratie voor de club als geheel

Clubkadercoaching
inspiratiesessie of opleiding voor buurtsportcoaches
en trainersbegeleiders

Clubkadercoaching 
De waarde van sportverenigingen met een positieve sportcultuur wordt onderkend: 
sociaal veilig, inclusief en pedagogisch sterk. Dat vraagt om trainers en coaches die 
pedagogisch-didactisch bekwaam zijn. Clubkadercoaching helpt daarbij.

Een clubkadercoach introduceert trainersbegeleiding bij een sportvereniging en zorgt 
ervoor dat na zijn vertrek deze rol wordt overgenomen door trainersbegeleiders van 
de club zelf. De opleiding tot clubkadercoach biedt handvatten voor het voeren van 
bestuursgesprekken en tegelijkertijd krijgt de cursist tips voor het handelen als trainersbe-
geleider in de praktijk. 

*Er zijn nog meer services. Overleg met je (verenigings-)ondersteuner 
 welke service passend is voor jouw club.

*Er zijn nog meer services. Overleg met je (verenigings-)ondersteuner 
 welke service passend is voor jouw club.



8 9

*Er zijn nog meer services. Overleg met je (verenigings-)ondersteuner 
 welke service passend is voor jouw club.

Zodat meer kinderen aan de beweegrichtlijnen voldoen en daar-
mee motorische vaardigheden ontwikkelen, via een opgeleid tech-
nisch kader. 

Thema 5 - Vaardig in bewegen

Voorbeelden van services*

Sportspecifieke opleidingen vanuit de sportbonden 
diverse opleidingen voor de startende trainer/coach/
begeleider/instructeur, denk bijvoorbeeld aan basis-
opleiding training geven, assistent trainer of een 
beginnerscursus voor de technische commissie

Procesbegeleiding Technisch hart
begeleidingstraject voor trainers

Trainersbegeleiding
begeleidingstraject voor trainers

Vragen? 
De Adviseur lokale sport helpt, samen met de lokale 
verenigingsondersteuner en/of de contactpersoon 
van de eigen sportbond, om de service te vinden 
die past bij de behoefte en ambities van de club. 
Advies op maat dus. 

Meer weten over services of andere vragen? 
Neem dan contact op met de (verenigings-)
ondersteuner (zie pagina 3) of mail naar 
sportakkoord@nocnsf.nl. 

Voor meer info over het Sportakkoord 
kijk je op sportakkoord.nl.

Uit ‘t veld
Trainersbegeleiding: begeleidingstraject voor trainers
“Trainers zijn het allerbelangrijkste fundament van de vereniging. Zij verdienen 
iemand die feedback geeft op pedagogische vaardigheden en als klankbord kan fun-
geren. Door deze scholing heb ik tips gekregen om trainers beter te begeleiden.” 

Saskia Lieman
Trainersbegeleider Korfbalvereniging CSV Dindoa

mailto:sportakkoord%40nocnsf.nl?subject=
http://sportakkoord.nl

