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Van landelijk naar lokaal



Sportformateur

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

◦ Neemt ambities vanuit landelijk akkoord 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 sport-, beweeg- en 
leefstijlakkoord 

Ondertekening intentieverklaring:
◦ Gemeente Enschede
◦ ROC van Twente
◦ Sportadviesraad 
◦ Sportaal 

Kopgroep:
◦ Gemeente Enschede (sportbeleid, gezondheidsbeleid en beleid openbare ruimte) 
◦ Sportaal
◦ Sportadviesraad
◦ GGD Twente 
◦ Klankbordgroep van Sportaal (vertegenwoordiging vanuit primair en middelbaar 

beroepsonderwijs)



Géén gemeentelijke beleidsvisie, maar…

◦ Een set afspraken tussen sport- en beweegaanbieders, 
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
◦ Lokaal akkoord geeft budget voor uitvoering: € 80.000

Lokaal sport-, beweeg- en 
leefstijlakkoord 
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1. Inclusief sporten en bewegen

2. Duurzame sport- en 
beweeginfrastructuur

3. Vitale aanbieders

4. Positieve sportcultuur

5. Vaardig in bewegen

6. Topsport inspireert

7. “Gezonde leefstijl”

Landelijk zeven Thema’s



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

1. Inclusief sporten en bewegen

dinsdag 16 juni 2020

Aanbod in Enschede:

◦ Inzet Sportregisseur/Combinatiefunctionaris
◦ Bewegen op recept
◦ Iedereen actief
◦ stg. Leergeld/Jeugdsportfonds
◦ MRT Sport Extra
◦ Life Goals Enschede
◦ FC Twente Scoren in de Wijk/Scoren met 

Gezondheid 
◦ Onderwijs Jeugd Arrangement (OJA) traject 

voor speciaal onderwijs basis en voortgezet



Nederland beschikt over een 
functionele, goede en duurzame 
sportinfrastructuur.

2. Duurzame sport- en 
beweeginfrastructuur

dinsdag 16 juni 2020 10

◦ Openbare ruimte
◦ Open club
◦ Sportaccommodaties
◦ Speeltuinen
◦ Plaza’s en Courts
◦ Ontmoetingsclusters
◦ Sportcampus Diekman
◦ Ongeorganiseerde sporters

Aanbod in Enschede:



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

3. Vitale sport- en beweegaanbieders

dinsdag 16 juni 2020

Aanbod in Enschede:

◦ Huidige verenigingen en stichtingen
◦ stg. Leergeld/Jeugdsportfonds
◦ Sportregisseur verenigingsondersteuning
◦ Sportverkiezing
◦ Schoolsporttoernooien
◦ Sport voor iedereen
◦ Rabo versterkt traject
◦ Sportopleidingen (stages ROC, Calo)
◦ Speeltuinen VIVA weken 
◦ Studio Sportaal



Overal met plezier, veilig, eerlijk en 
zorgeloos sporten

4. Positieve sportcultuur

Aanbod in Enschede:

◦ Sportregisseur 
verenigingsondersteuning

◦ Veilig Sportklimaat (manifest voetballen 
met plezier)

◦ Vertrouwenscontactpersoon
◦ Preventie akkoord
◦ Rookvrije sport
◦ Gezonde leefstijl 



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

5. Vaardig in bewegen

dinsdag 16 juni 2020

Aanbod in Enschede:

◦ Naschoolse sportinstuif
◦ Sjors Sportief
◦ Combinatiefunctionaris sport en onderwijs
◦ Vakleerkrachten basis- en voortgezet 

onderwijs
◦ Regenboog project
◦ Openbare ruimte
◦ 4 S-en motorische test
◦ Veelzijdig bewegen (ASM) 
◦ Kinderopvangpartners (Nijntje Beweegt) 
◦ Beweegwijs (speelpleinmethodiek)



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

6. Topsport inspireert

dinsdag 16 juni 2020

◦ Talentontwikkeling
◦ RTC’s (In Enschede: RTC Schaatsen, RTC 

Judo, RTC Atletiek, Top Climbing Twente)
◦ FC Twente
◦ Topsportvriendelijke basisschool La-Res

(flexibel onderwijs) 
◦ Tex Town Tigers
◦ Enschede Marathon
◦ Military Boekelo Enschede
◦ Johan Cruyff College Enschede, onderdeel 

van ROC van Twente

Aanbod in Enschede:



Een gezonde leefstijl bestaat uit 
voldoende bewegen, gevarieerd eten en 
ontspannen waar het kan. 

7. Gezonde leefstijl

dinsdag 16 juni 2020

◦ Lokaal preventieakkoord
◦ Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI)
◦ Leefstijlcoaches 
◦ Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 
◦ Sport en bewegen, inzet beweegmakelaar
◦ FC Twente Scoren in de Wijk/Scoren met 

Gezondheid 
◦ GGD Twente 
◦ Sport, Bewegen en Gezondheid (ROC-

opleiding)

Aanbod in Enschede:



1. SROI van sport en bewegen

2. Waarde van sport en bewegen in 
Enschede

3. Beleidsanalyse Enschede

4. Bevolking in gemeente Enschede

5. Wijkwijzer gezondheid

6. Kennis- en Informatiesysteem Sport

Feiten en cijfers



SROI van sport en bewegen



Waarde van sport
en bewegen 
in Enschede



Kenniscentrum sport & bewegen

Tool: beleidsanalyse Enschede
◦ Partijen in sociale domein zijn beperkt betrokken, hooguit adviesfunctie

◦ Inwoners niet direct betrokken

◦ Ruimtelijke Ordening en leefbaarheid nog weinig benut

◦ Sportbeleid= in essentie gezondheid, participatie, sportdeelname en  
toegankelijkheid. Veel inspanningen maar lang niet altijd duidelijk of 
resultaten bereikt worden

◦ Geef ruimte aan beleid rondom gezondheid en openbare ruimte en 
betrek partijen en inwoners erbij



Bevolking in gemeente Enschede



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).



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



1. Werkvorm

2. Minipeiling

3. Focus op thema’s

Bijeenkomst 6 februari 2020



Bijeenkomst 6 februari 2020



Werkvorm 6 februari 2020

3. Meedenken, tips

1. Sprong in de toekomst

2. Evaluatie

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

Denkhoeden De Bono:



Thema Minipeiling Keuze 1 Keuze 2 Totaal score

Inclusief sporten en bewegen 25 14 6 20

Duurzame sport- en beweeginfrastructuur 10 2 11 13

Vitale aanbieders 3 2 3 5

Positieve sportcultuur 10 5 3 8

Vaardig in bewegen 12 1 2 3

Topsport inspireert 8 5 1 6

“Gezonde leefstijl” 20 10 6 16

Totaal score 88 39 32 71

Thema’s Lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord Enschede
Aan het begin van de bijeenkomst is er een minipeiling verricht. Met deze peiling is gekeken voor welke thema’s de deelnemers de
meeste interesse hebben. vervolgens konden de deelnemers bij de  afsluiting van de avond een 1ste en een 2de keus uitbrengen op de 
thema’s binnen het Lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord Enschede.

Score in beeld:



Lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord 



Lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord 

A. Inleiding

1. De Coronacrisis heeft zijn weerslag gehad op het proces van dit lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord. Gelukkig 
konden wij tijdens de eerste bijeenkomst op 6 februari door middel van een interactieve werksessie van start gaan 
met een grote groep van betrokken mensen, totaal 90 deelnemers. Naar aanleiding van deze bijeenkomst konden 
we richting bepalen, focus aanbrengen en ons klaarmaken voor het vervolgproces: de verdieping. Een vervolg dat 
door de Coronacrisis anders moest worden georganiseerd. We werden door de overheidsmaatregelen gedwongen 
een keuze te maken voor een digitaal vervolgproces, ondanks dat vooraf gekozen was voor een proces met veel 
fysieke bijeenkomsten juist om betrokkenheid met partijen uit de stad te creëren. Deze betrokkenheid is tijdens het 
digitale proces gecreëerd door in te zetten op onder andere een digitale uitvraag, (beeld)belafspraken en digitale 
brainstormsessies. Na de zomer zal er ingezet worden op een fysieke bijeenkomst om de partijen bij de uitvoering 
en verdere invulling weer direct te betrekken.

2. Dit lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord is géén gemeentelijk beleidsvisie, maar een geheel aan afspraken 
tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, onderwijs, gemeente, bedrijfsleven etc. Dat betekent niet dat 
er geen sportbeleid is. In de stad zijn veel activiteiten op het terrein van sport en bewegen van de gemeente. Dit 
akkoord is een aanvulling op het bestaand beleid en probeert op thema’s nieuwe energie te bieden. Dit lokaal 
sport-, beweeg- en leefstijlakkoord probeert eveneens richting te geven aan het nieuw op te stellen beleid rondom 
sport- en bewegen, gezonde leefstijl en de leefomgeving.

3. De keuzes in het lokaal sport-, beweeg- en leefstijlbeleid worden vertaald naar het onderwijsveld in Enschede.
4. De Coronacrisis heeft op het dagelijks leven van mensen en ook op dit proces grote invloed gehad. Tegelijkertijd 

komen er nieuwe uitdagingen en mogelijkheden voor nieuwe vormen van sport en bewegen. Juist in deze periode is 
het belang van een gezonde leefstijl met aandacht voor bewegen, weer volop in de belangstelling. Met nieuwe 
energie kunnen we samen met de betrokken partijen deze nieuwe kansen benutten.



Lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord 

B. (Vervolg) Proces

1. Nu het proces anders is gelopen dan verwacht, is juist het vervolg van belang. Wij adviseren, 
en dit advies is reeds opgevolgd, om in september (zo mogelijk) de draad weer op te pakken 
om uitvoering te geven aan dit lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord.

2. Het is van belang om, juist bij de opstartfase na de september bijeenkomst, gebruik te maken 
van bij voorkeur onafhankelijke procesbegeleiding en/of aanjaagfunctie. Dit kan zo nodig 
gefaciliteerd worden vanuit het uitvoeringsbudget.

3. Er wordt een publieksversie van dit lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord gemaakt. De 
publieksversie zal voor de bijeenkomst in september klaar zijn. De positieve kracht van de 
sociale media wordt benut voor het verkrijgen van draagvlak en betrokkenheid.

4. Meten is weten: hoewel al veel gegevens bekend zijn, is het belangrijk hier (nog)meer accent 
op te leggen. Naast de waardebeker en de beleidsanalyse, 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.



Lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord 

C. Financiën

1.   De gemeente Enschede ontvangt in 2020, 2021 en 2022 een uitvoeringsbudget van het  
Rijk. Het gaat om een jaarlijks budget van € 80.000, -. Daarnaast kunnen lokaal services worden    
ingezet, bijvoorbeeld voor de uitvoering van opleidingen, workshops en proces- en  
trajectbegeleiding. Voor de services gaat het om een jaarlijks budget van € 28.000, -

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.    Een samen te stellen ‘kopgroep’ functioneert als toetsingsgroep. Na september wordt een    
begroting  opgesteld voor de besteding van het uitvoeringsbudget. De kopgroep treedt 
hiervoor op als toetsingspartij.



1. Inclusief sporten en bewegen

2. Duurzame sport- en beweeginfrastructuur

3. Gezonde leefstijl

4. Vitale sport- en beweegaanbieders

5. Samenwerking en borging

Thema’s gemeente Enschede



1. Inclusief sporten en bewegen
Ambities 

1.    Specifieke aandacht voor de kwetsbare doelgroepen, focus op jeugd en ouderen.

2. Meer sport en beweegaanbod realiseren voor het aangepast sporten. 

3. Creëren van een inclusief, veilig en gezond sportklimaat.

Acties

1.    Maak een totaaloverzicht van alle sport/beweeg activiteiten die er voor de doelgroepen georganiseerd gaan worden.      
(1 loketfunctie) Betrek hier ook de nieuwe ervaringen die tijdens de c-crisis zijn opgedaan. (heb oog voor het nieuwe bewegen)

2.    De mogelijkheden van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur bekijken, naast het bestaande Jeugdsportfonds
en stichting Leergeld voor de jeugd, onderzoeken of gemeente Enschede zich hierbij kan en wil aansluiten.

3.    Sport en beweegaanbod van doelgroepen moet wijk- en vraaggericht uitgevoerd worden, zodat aansluiting plaatsvindt  
vanuit de doelgroep zelf. Door samenwerking met welzijn en cultuur ontstaan extra mogelijkheden.

4. Vaardig in bewegen van jongs af aan, samenwerking kinderopvang en onderwijs, samenwerking tussen vakleerkrachten, 
CF’er en trainers. Mogelijkheden van programma “Nijntje” van de KNGU benutten. 

5. Alle scholen 2 uur bewegingsonderwijs in samenwerking met specialisten.

6.    Schoolzwemmen terug op de kaart, op basis van onderzoek naar “waar de gaten zitten”.

7. Via onder andere E-sporten en studentensport extra aandacht voor de doelgroep van 16 tot 19 jarigen. 

8. Extra aandacht voor aangepast sporten via sport en beweegaanbieders. Bij de sport- en beweegaanbieders is behoefte aan 
professionele begeleiding. Bij sporters is het van belang toegang te hebben tot goede voorzieningen (WMO). Maak hierbij 
gebruik van regionale afstemming en het Iedereen doet mee manifest. 

9.    Iedereen moet kunnen sporten, wat zijn of haar afkomst, cultuur, gender of geaardheid ook is.



2. Duurzame sport- en beweeginfrastructuur

Ambities 

1.    Voldoende, aantrekkelijke, toekomstgerichte, duurzame en multifunctionele accommodaties.

2. Enschede heeft een beweegvriendelijke openbare ruimte met benutting van multifunctionele accommodaties. (ook 
aandacht voor de niet sportgerichte accommodaties.

3. Samen zorgen voor een activerende leefomgeving met een duurzame sport-, speel- en beweeginfrastructuur voor iedereen,   
van jong tot oud. (Ongebonden sporten en bewegen).

Acties

1.    Zorgen voor een gezamenlijke infrastructuur die uitdaagt tot spelen, bewegen en sporten. Integratie met (sport) 
accommodaties, (Openclub filosofie). Accommodatiebeleid inzichtelijk maken en in samenhang met de integrale beleidsvisie.

2. Er komt een plan voor verduurzaming van de sportaccommodaties. (inzetten duurzaamheidsscan)

3. Alle beweegplekken toegankelijk, herkenbaar en vindbaar.

4. Sport- speel- en beweegvoorzieningen geschikt (maken)/ bieden voor alle leeftijdsgroepen, iedereen doet mee.

5. Sport en bewegen koppelen aan de omgevingsvisie, onder andere benut populaire routes in de stad en (buitensport) in het 
landelijke gebied. Fiets- en wandelroutes aantrekkelijk en herkenbaar, maak gebruik van het inspiratiedocument fietsen en 
lopen in een beweegvriendelijke omgeving, een initiatief van samenwerkende partijen VNG, Tour de Force en CROW-KpVV. 
Sluit hier ook aan bij de Fietsvisie Enschede.



3. Gezonde leefstijl
Ambities 

1. Bewoners in Enschede hebben kennis en inzicht in een gezonde en actieve leefstijl. Gaan verantwoord om met 
genotmiddelen, hebben een gezond gewicht en bewegen voldoende.

2. Zet vanuit het preventieakkoord breder in dan de drie centrale thema’s, denk hierbij onder andere aan werkloosheid, 
schulden, armoedeproblemen, huisvesting, eenzaamheid en klachten van psychologische aard.

3. Naast aansluiting bij het preventieakkoord ook verbinding zoeken met regionale initiatieven op het gebied van 
technologische ontwikkelingen in relatie tot gezonde leefstijl.

4. Sport en bewegen als middel inzetten om andere maatschappelijke doelen te bereiken. Maak hierbij gebruik van de 
Bestuursagenda Publieke Gezondheid en de lokale werkagenda Menzis.

Acties

1. Sport- en beweegaanbieders zijn rook en alcoholvrij (als er kinderen zijn) en er wordt standaard gezonde voeding en snack 
aangeboden.

2. Enschede onderzoekt optie voor toetreden als JOGG-gemeente. (Jongeren Op Gezond Gewicht)

3. Een wijkgerichte aanpak met als start een pilot in een wijk met aandacht voor het in gesprek gaan met bewoners, 
kennisoverdracht, inzicht geven, laagdrempelige acties rondom bewegen (in brede zin!) inventariseren. Op thema’s 
aanhaken bij de bestaande stadsdeelagenda’s en beweegfaciliteiten in de wijk. 



4. Vitale sport- en beweegaanbieders 

Ambities 

1.    Sterke, veilige en vitale sport- en beweegaanbieders. (toekomstbestendig) 

2. Samen met sport- en beweegaanbieders dit lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord waar mogelijk ondersteunen en 
uitvoeren. 

3. Divers sport- en beweegaanbod behouden en blijven ontwikkelen. (gebonden en ongebonden sporten)

Acties

1. Breng de vitaliteit van de sport- en beweegaanbieders in de gemeente Enschede in kaart. De uitkomsten hiervan worden 
benut voor het door ontwikkelen naar meer toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders. De inventarisatie dient als  
uitgangspunt om in dialoog te komen met de sport- en beweegaanbieders (sportverenigingen) en te kijken naar 
mogelijkheden om elkaar via samenwerking te versterken.

2.    Plan opstellen voor uitvoering lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord met sport- en beweegaanbieders.

3.    Opleiden van kader, aandacht voor verloop en continuïteit kader, vraaggericht werken, jaarplan maken met lokaal 
sportadviseur, lokale vouchers uit landelijke sportlijn inzetten, veilig pedagogisch sportklimaat, clubkadercoach, inzetten 
brede regeling combinatiefunctionarissen. De lokale aansturing op deze onderdelen loopt via Sportaal.



5. Samenwerken en borging
Ambities samenwerking

1. Samenwerking bestaat uit het opbouwen en vasthouden van netwerken, uitwisselen van informatie en kennismaking, met het uiteindelijke doel om 
duurzame verbindingen tot stand te brengen. Maak daarbij sport en bewegen onderdeel van het sociaal domein en overbrug de verschillen tussen 
publieke en private organisaties.

2. Het is belangrijk om gemeenschappelijke doelen voor ogen te houden, met een vraaggerichte aanpak.

3. Afspraken worden waar mogelijk gemaakt met en tussen partijen op wijk- en/of gebiedsniveau. Op deze wijze worden duurzame verbindingen tot stand 
gebracht. 

Acties samenwerking

1. Maak de koppeling tussen sportvereniging en partner uit het sociaal domein, onder andere BSO, fysio, huisarts, onderwijs, welzijn, cultuur. Sluit aan bij 
bestaande  initiatieven en faciliteer één of meer initiatieven in samenwerking met partners, uitwerkingen van open club filosofie, wijkberaad en/of 
ander initiatief in de wijk.

2. Streef naar verbreding van het aantal betrokken partners bijvoorbeeld via detailhandel, zorgverzekeraars, werkgevers, sportscholen etc.

Ambities borging

1.     Vanaf september start de uitvoering samen met de stad. Uitwerking van acties worden ter hand genomen, partijen doen mee als partner in het proces.

2.     We gaan uit van gedeeld eigenaarschap, zo dicht mogelijk bij de bewoner (wijk).

3.     Het uitvoeringsbudget wordt resultaat gericht ingezet, voorkom versnippering en blijf de focus op de thema’s vasthouden.

Acties borging

1. Werk met een uitvoeringsplan, met resultaatgerichte afspraken en vier de successen. 

2. De sportregisseur van Sportaal kan in de wijk bij de start optreden als ‘aanjager’, beweegcoaches en CF’er maken verder deel uit van het team, naast 
andere partijen zoals wijkregisseur, cultuurcoach e.a. Het streven is erop gericht om het eigenaarschap van de onderwerpen uiteindelijk bij de betrokken 
partijen neer te leggen. 

3. Instellen van een kopgroep met daarin alle partijen vertegenwoordigt uit het sociale domein, die optreedt als begeleidingsgroep/klankbord bij de 
uitwerking van dit akkoord. De kopgroep wordt mede samengesteld vanuit de bestaande overlegstructuren met het uiteindelijke doel om versnippering 
te voorkomen. 

4. Heldere taakverdeling in beleid en uitvoering, waarbij afspraken duidelijk worden vastgelegd.

5. Verantwoordelijkheid zo decentraal als mogelijk (vraaggericht), sturing door de wijk en betrek hierbij de bewoners (draagvlak en betrokkenheid).



Samen richting geven aan de uitvoering!

◦ ROC van Twente
◦ Sportadviesraad 
◦ Sportaal 
◦ Gemeente Enschede
◦ GGD Twente 
◦ Klankbordgroep van Sportaal (primair en middelbaar 

onderwijs) 
◦ Alifa
◦ FC Twente Scoren in de Wijk
◦ Sparta Enschede
◦ OSV Tyros
◦ Tennis & Padel vereniging Enschede Zuid
◦ GV Sportlust Enschede
◦ AC Tion
◦ Korean Martialart Academy Twente
◦ Stichting Judosport Oost
◦ Volleybalvereniging Twente 05
◦ Twentse Alliantie
◦ Cultuur in Enschede
◦ Bewust4life
◦ Hogeschool Saxion

Betrokken partijen:


