Lokaal Sportakkoord

Altena

Het Nationaal
Sportakkoord
Op 29 juni 2018 heeft minister Bruins
samen met vertegenwoordigers
van de sport, gemeenten en andere
organisaties het eerste Nationale
Sportakkoord, Sport verenigt
Nederland, getekend. Hierin staan
zes ambities centraal:
Naast deze inhoudelijke ambities hebben de landelijke
partners afgesproken dat dit Sportakkoord in Nederland
wordt vertaald naar lokale en regionale akkoorden, zodat
de ambities in de lokale context worden uitgevoerd.

Inclusief sporten en bewegen

waar voor iedereen een leven lang plezier in sporten en bewegen
zonder belemmeringen wordt nagestreefd;

Duurzame sportinfrastructuur

om heel Nederland te voorzien van functionele, goede en duurzame
sport- en beweegvoorzieningen;

Vitale sport- en beweegaanbieders

om voor iedere Nederlander een passend, bereikbaar en toegankelijk
sport- en beweegaanbod te hebben;

Positieve sportcultuur

zodat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan
sporten en bewegen;

Van jongs af aan vaardig bewegen

met de ambitie dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen
en dat hun motorische vaardigheden gaan toenemen (met focus op
de groep van 0 tot 12 jaar);

Topsport die inspireert
vanuit de gedachte dat Nederlandse topsportprestaties en top
evenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de
verenigende waarde van sport.
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Lokaal Sportakkoord Altena
In Altena is er gehoor gegeven aan die oproep om te komen tot een Lokaal Sport
akkoord. Samen met partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang,
overig maatschappelijk middenveld en gemeente zijn we aan de slag gegaan om te
komen tot dit Lokaal Sportakkoord. Na de startbijeenkomst op 30 januari 2020 is
een grote groep partners in themabijeenkomsten bij elkaar gekomen om afspraken
te maken rondom de thema’s Inclusief Sporten en Bewegen, Toekomst sportverenigingen (bundeling van de thema’s Duurzame sportinfrastructuur, Vitale sport- en
beweegaanbieders en Positieve sportcultuur) en Vaardig in Bewegen, passend in
de lokale setting van Altena.
De gemaakte afspraken staan beschreven in dit Sportakkoord, aangevuld met een
financiële paragraaf en een beschrijving van de toekomstige organisatie (hoe wordt
er blijvend samengewerkt?) en communicatie. Met dit Sportakkoord willen we
bereiken dat iedereen zich kan ontwikkelen en met plezier kan sporten en bewegen.
Sport en bewegen als doel en als middel voor gezondheid en deelname aan de
maatschappij. Van jong tot oud. Als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer. Op de
verschillende sportaccommodaties of in de openbare ruimte.
Alle partners van dit akkoord onderschrijven het belang van samenwerking en het
bundelen van de krachten, want samen kom je verder dan alleen!

Lokaal Sportakkoord Altena

3

Altena in beeld
Altena is een nieuwe gemeente, ontstaan op 1 januari 2019 uit de
voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. De
gemeenten heeft circa 56.000 inwoners en bestaat uit 21 kernen.
Qua oppervlakte is het de grootste gemeente van de provincie
Noord-Brabant.
Altena heeft een breed netwerk van circa 80 sportverenigingen
verdeeld over de kernen, die op onderwerpen al samenwerken.
Qua accommodaties gaat het om o.a. 13 voetbalcomplexen, 9 tennis
parken, 2 korfbalaccommodaties, 3 gemeentelijke sporthallen,
5 gemeentelijke sportzalen, 4 gemeentelijke gymzalen, 3 gemeen
telijke zwembaden en 1 golfbaan. Bovendien zijn er meerdere
ruitersportverenigingen, commerciële sportaanbieders en een
mooi netwerk aan voorzieningen in de openbare ruimte.

Hiernaast gebeuren er veel mooie dingen in de gemeente:
• 
Er is actieve samenwerking tussen de voetbalverenigingen
(Altena Cup);
• 
Er is al een Sportraad voor de nieuwe gemeente;
• 
Op kernniveau zijn er beweegactiviteiten voor bepaalde sociale
groepen (bijv. ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking, etc.);
• 
Er zijn kindpakketten met financiële ondersteuningsmogelijkheden;
• 
Het sportkennismakingsprogramma Sjors Sportief;
• 
Diverse basisscholen hebben een vakleerkracht gym;
• 
Er werken in Altena 8 sportcoaches aan diverse activiteiten op het
gebied van sportstimulering en sport als middel.
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Ondanks al deze initiatieven laten de cijfers1 zien dat er nog wel een wereld is te
winnen (NB: aangezien er nog geen cijfers bekend zijn van de nieuwe gemeente
Altena, betreffen deze cijfers een gemiddelde van de 3 voormalige gemeenten):

Bewegen, spelen en sporten:
BUITEN SPELEN
7% van de kinderen (1 – 11 jaar) speelt
minder dan 3,5 uur per week buiten

LOPEND/FIETSEND NAAR SCHOOL

1 Bronnen: GGD Jeugdmonitor 0 – 11 jarigen 2017 en 2018, KISS
rapportage NOC*NSF, GGD Jeugdmonitor 12 – 18 jarigen 2016, GGD
Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016, GGD Gezondheidsmonitor
Ouderen 2016.
2 Beweegnorm is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Voor
jongeren is dat dagelijks minimaal 1 uur matig intensief lichamelijk
actief. Voor volwassenen en 65+’ers: minstens 5 dagen in de week
een half uur matig intensief lichamelijk actief.

VOLDOEN AAN DE BEWEEGNORM 2

57% van de basisschool kinderen komt
altijd lopend of fietsend naar school
69%
48%

17%

14

SPORTEN OP SCHOOL
56% van de kinderen (4 – 11 jaar) sport
2 keer of vaker per week op school

ZITTENDE VOLWASSENEN

19-64

65+

OVERGEWICHT
incl. obesitas (donker deel)

15% van de volwassenen (19 – 64 jaar)
zit 8 uur of meer per dag

47%
w.v.

12%
w.v.

15%

w.v.

17%

12%

obesitas

19-64

65+

obesitas

w.v.

3%

2%

obesitas

2-11

14

obesitas

66%
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Bron: Kennis- en Informatiesysteem Sport 2019
Voor meer informatie over lidmaatschappen en sportdeelname,
mail naar kiss@nocnsf.nl

EENZAAMHEID
36% van de volwassenen (19-64 jaar)
ervaart eenzaamheid
51% van de 65+’ers ervaart eenzaamheid

50% van de volwassenen (19-64 jaar) is lid van een vereniging

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

19-64

Vergelijking ledenpercentage gemeente Werkendam,

provincie Noord-Brabant
Gemeente
Aalburg en Nederland (2018)

provincie Noord-Brabant
en Nederland (2018)
Gemeente
Werkendam

Vergelijking ledenpercentage gemeente Aalburg, provincie Noord-Brabant en
Nederland (2018)

Vergelijking ledenpercentage gemeente Werkendam, provincie Noord-Brabant en
Nederland (2018)

Over de hele bevolking genomen is het ledenpercentage
in Nederland 25,1%. In de provincie Noord-Brabant
betreft dit 26,3% en in de gemeente Aalburg 25,7%.

36%

Voor meer informatie over lidmaatschappen en sportde
mail naar kiss@n

Verenigingslidmaatschap

Vergelijking ledenpercentage gemeente Aalburg,

51%

Bron: Kennis- en Informatiesysteem Sp

Over de hele bevolking genomen is het ledenpercentage
in Nederland 25,1%. In de provincie Noord-Brabant
betreft dit 26,3% en in de gemeente Werkendam 26,2%.

65+
Bron: Kennis- en Informatiesysteem Sport 2019
Voor meer informatie over lidmaatschappen en sportdeelname,
mail naar kiss@nocnsf.nl

FINANCIËLE PROBLEMEN
4,5% van de kinderen (0-11 jaar) is geen
lid van (sport)vereniging door geldgebrek

Toelichting:
Over de hele bevolking genomen is het ledenpercentage in Nederland 25,1%. In de
provincie Noord-Brabant betreft dit 26,3% en in de gemeente Aalburg is dit 25,7%.

Toelichting:

Kennis- en Informatiesysteem Sport (KISS) &Over de hele bevolking genomen is het ledenpercentage in Nederland 25,1%. In de
provincie Noord-Brabant betreft dit 26,3% en in de gemeente Werkendam is dit 26,2%.
Sportdeelname
Index (SDI)
GEMEENTE WOUDRICHEM
Vergelijking ledenpercentage gemeente Woudrichem,

provincie Noord-Brabant
en Nederland (2018)
Gemeente
Woudrichem

Over de hele bevolking genomen is het ledenpercentage
in Nederland 25,1%. In de provincie Noord-Brabant
betreft dit 26,3% en in de gemeente Woudrichem 31,8%.

Vergelijking ledenpercentage gemeente Woudrichem, provincie Noord-Brabant en
Nederland (2018)

Moeite met rondkomen
16%
10%
7%

Toelichting:
Over de hele bevolking genomen is het ledenpercentage in Nederland 25,1%. In de
provincie Noord-Brabant betreft dit 26,3% en in de gemeente Woudrichem is dit 31,8%.
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Inclusief sporten en bewegen
De ambitie Inclusief Sporten en Bewegen in het Nationaal Sportakkoord heeft als doel dat meer
Nederlanders een leven lang plezier aan sporten en bewegen beleven in een inclusieve sporten beweegomgeving. Dat wil zeggen dat we drempels willen weghalen voor de mensen die belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. Belemmeringen door bijvoorbeeld leeftijd,
geaardheid, beperking, culturele achtergrond of financiële situatie. Iedereen moet in staat zijn
om te kunnen gaan sporten en bewegen.
Altena omarmt deze ambities. Deelname aan sport en bewegen door deze doelgroepen verhoogt
niet alleen de sportparticipatie, maar heeft ook vele andere positieve effecten op (onder andere)
gezondheid en het opdoen van sociale contacten. Met lokale context in het achterhoofd zijn er
afspraken gemaakt over de gewenste activiteiten voor dit thema in Altena. Geconcludeerd is dat er
vooral afspraken gemaakt moesten worden voor de de doelgroepen ouderen en mensen met een
beperking. Daarbij is samenwerking tussen diverse sectoren (zorg, welzijn en sport) een belangrijke
randvoorwaarde. Bovendien is aangegeven dat aandacht voor communicatie een hele belangrijke
is. Deze doelgroepen willen niet aangesproken worden op hun beperking of competitief sporten.
Het gaat om bewegen en activeren. Dat wil men realiseren door:
• 
Een valpreventieprogramma op te zetten;
• 
Beweegaanbod voor mensen met een beperking te ontwikkelen;
• 
Sportstimuleringsproduct MaxVitaal op te starten;
• 
Walking voetbal gemeente breed uit te rollen;
• 
De Nationale Diabetes en COPD Challenge op te zetten;
Lokaal Sportakkoord Altena
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Ambitie 1

Valpreventie
• Omschrijving
De ambitie is uitgesproken om in Altena een valpreventie programma uit te rollen
voor ouderen. Dit vanuit de gedachte dat vallen voor veel gezondheidsproblemen
bij deze doelgroep zorgt. De interventie ‘Vallen verleden tijd’ ligt klaar om te worden
geïmplementeerd. De ambitie eigenaren hebben aangegeven om met dit programma in een aantal kernen te starten om van daaruit gemeente breed te gaan
werken. Een mogelijke extra dimensie is om de valpreventie groepen door te laten
groeien naar fitheidsprogramma’s of om ze periodiek te laten aansluiten bij een
(kleuter)gymles op de basisschool
• Ambitie eigenaar(s)
Ribbers Fysiotherapie, Fysiotherapie Andel, Fysiotherapie Woudrichem, De Riethorst
Stromenland, Gemeente Altena: sportcoaches, GGD West-Brabant (ondersteunend)
• Wat nodig?
Andere fysiotherapiepraktijken om dit in andere kernen uit te rollen, ruimten
(bijv. gymzalen) om het programma te draaien, financiën voor materiaal en promotie
• Planning realisatie
Opzet en start in 2020, uitrol naar andere kernen in 2021
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Ambitie 2

Beweegaanbod mensen met een beperking
• Omschrijving
De ambitie is uitgesproken om in Altena meer beweegaanbod voor mensen met een beperking te realiseren. Hierbij wordt uitgegaan van de behoefte van de doelgroep. Afgesproken
is op kernniveau te realiseren. Er wordt gestart in de kernen Dussen, Hank en Andel, waar
de fysiotherapeuten (onder hun cliënten) en de buurtsportcoach aangepast sporten (onder
woonvoorzieningen) een behoefteonderzoek doen. Op basis van de opgehaalde behoefte
wordt passend aanbod gezocht of ontwikkeld. De lokale sportaanbieders worden daarbij
betrokken.
• Ambitie eigenaar(s)
Ribbers Fysiotherapie, Fysiotherapie Andel, Fysiotherapie Woudrichem, Gemeente Altena:
sportcoaches, sportaanbieders met interesse om mee te denken: ZVDO’74, Bijtelskil, ACKC.
• Wat nodig?
Inzicht in de behoefte, goede begeleiding van de beweegactiviteit (sportaanbieders hebben
daarbij ondersteuning nodig)
• Planning realisatie
Behoefteonderzoek in 2020, eerste pilot activiteiten in 2021, uitrol en groei naar andere
kernen en meer beweegaanbod in 2021
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Ambitie 3

Ambitie 4

• Omschrijving
MaxVitaal is een erkend sportstimulerings
product voor de doelgroep ouderen
(www.maxvitaal.eu). De ambitie is om dat
product in het verlengde van Sjors Sportief
in de gemeente Altena uit te rollen.

• Omschrijving
Wandelvoetbal is op dit moment een nieuwe manier van voetballen, die een grote groep
ouderen (doelgroep is 65+) aan de vereniging bindt. De ambitie is om het aanbod wandel
voetbal gemeente breed uit te rollen. Hiernaast kennen andere sporten ook wandel
varianten (bijv. wandel korfbal). Ook deze sporten worden in de gemeente Altena uit
gerold.

• Ambitie eigenaar(s)
Gemeente Altena: sportcoaches

• Ambitie eigenaar(s)
Gemeente Altena: sportcoaches, VV Sleeuwijk, GRC’14 heeft interesse, maar focus
ligt op ambitie 6 en 7, ACKC (Walking korfbal)

Opzetten MaxVitaal

Walking sporten gemeente breed uitrollen

• Wat nodig?
Informatie over het beschikbare aanbod in de
gemeente, netwerk om de mogelijkheden onder
de aandacht te brengen.

• Wat nodig?
Ondersteuning bij het opzetten bij de verschillende verenigingen, meer voetbal
verenigingen die aansluiten.

• Planning realisatie
Vanaf 2020

• Planning realisatie
Planvorming voorjaar 2020, uitvoering seizoen 2020 – 2021
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Ambitie 5

Nationale Diabetes en COPD Challenge
• Omschrijving
Sinds enkele jaren wordt in Nederland door de Bas van de Goor
Foundation de Nationale Diabetes Challenge en de COPD Challenge
uitgerold. Dit is een effectieve wandelinterventie voor mensen met
diabetes en/of COPD. Hierbij is samenwerking in de kern cruciaal
om mensen laagdrempelig in beweging te brengen naar een betere
kwaliteit van leven. De challenges zijn toegankelijk voor iedereen
die een steuntje in de rug kan gebruiken. Een coördinatiepunt
(vaak een huisarts of fysiotherapeut) is hierbij de spin in het web.
De ambitie is om in Altena een dekkend netwerk van coördinatiepunten op te zetten.

• Ambitie eigenaar(s)
Bas van de Goor Foundation, Fysiotherapie Andel (potentieel
coördinatiepunt), Fysiotherapie Woudrichem (potentieel coördinatiepunt), De Riethorst Stromenland (potentieel coördinatiepunt).
• Wat nodig?
Partijen met interesse om coördinatiepunt te worden, promotie.
• Planning realisatie
Promotie en werving coördinatiepunten in 2020.
Uitvoering vanaf 2021 (wanneer coördinatiepunt ingericht).
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Toekomst sportverenigingen
In dit landelijk akkoord staan onder andere de thema’s
Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale Sport- en
Beweegaanbieders en Positieve Sportcultuur. Deze
thema’s raken de sportaanbieder in de kern, want ze
gaan over het toekomstbestendig maken van sport
accommodaties, het verduurzamen van sportaccommodaties (energietransitie), het toekomstbestendig
maken van sportverenigingen en het creëren van een
veilig en positief sportklimaat. Uiteraard gaat de in
houd van deze ambities verder dan alleen sportaan
bieders (het raakt alle thema’s van dit sportakkoord),
maar voor dit thema is gekozen om te focussen op de
toekomst van sportverenigingen als belangrijke sporten beweegaanbieder in en voor Altena.
Met lokale context in het achterhoofd zijn er afspraken
gemaakt over de gewenste activiteiten voor dit thema
in Altena. Geconcludeerd is dat er veel goed gaat in de
gemeente, dat verenigingen op onderwerpen al goed
samenwerken en dat men tevreden is over de huidige

buitensportaccommodaties. Wel zijn er vragen over
de capaciteit van de binnensport op piekmomenten.
De betrokken verenigingen gaven aan dat er vooral
afspraken gemaakt moesten worden voor samen
werking tussen sportverenigingen over onderwerpen
die alle verenigingen raken (o.a. kennis en informatie,
binden en betrekken van volwassenen, sportpromotie,
verduurzaming). Dat wil men realiseren door:
• 
Beweegaanbod voor volwassenen te ontwikkelen;
• 
Beweegaanbod voor de jongste jeugd op te zetten;
• 
Sportmarkt te organiseren;
• 
Aandacht te hebben voor Gezonde Sportomgevingen;
• 
Sportaccommodaties te verduurzamen;
• 
Verenigingsvraagstukken samen aan te pakken;
• 
De Sportraad door te ontwikkelen;

Lokaal Sportakkoord Altena
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Ambitie 6

Ambitie 7

Sportaanbod volwassenen

Sportaanbod jongste jeugd 4-5 jarigen

• Omschrijving
De ambitie is uitgesproken om in Altena gezamenlijk te kijken naar
het beweegaanbod voor volwassenen (35 jaar en ouder). De ervaring
is dat deze doelgroep vaker stopt met competitief sporten en op een
andere manier sport wil beoefenen (bijv. recreatief in vriendengroep
of een multisport lidmaatschap) of met een ander doel (fit worden,
afvallen, etc.). Deze activiteiten kunnen prima onder de vlag van een
vereniging, maar hebben we hiervoor voldoende aanbod en mogelijk
heden? Dit wil men nader gaan onderzoeken en uitrollen.

• Omschrijving
Een aantal verenigingen heeft aanbod voor de jongste jeugd (4-5
jarigen). Deze doelgroep moet zich voornamelijk nog motorisch ontwikkelen en dat kan goed door het beoefenen van diverse sporten.
De ambitie is om met elkaar te bekijken of er in Altena een gezamenlijk programma kan worden opgezet voor deze doelgroep waarin het
kan proeven van diverse sporten.

• Ambitie eigenaar(s)
VV Sleeuwijk, GRC’14, ACKC (bijv. KorfbalFit), ZVDO’74, CFM/Transito,
LTC Altena, Golfclub Almkreek, Sportvereniging W.I.K. Wijk en Aalburg, Sportvereniging Zilvermeeuw Altena, Gemeente Altena: sport
coaches (ondersteunend), Fysiotherapie Andel (inbreng specifieke
kennis)
• Wat nodig?
Procesbegeleiding om dit vorm te geven

• Ambitie eigenaar(s)
ACKC (Kangoeroe club), GRC’14, Sportvereniging W.I.K. Wijk en Aalburg (Nijntje Beweegdiploma), Sportvereniging Zilvermeeuw Altena
(Nijntje Beweegdiploma), Fysiotherapie Woudrichem, Fysiotherapie
Andel
• Wat nodig?
Aanvullende partners, procesbegeleiding om dit vorm te geven
• Planning realisatie
Opzet seizoen 2020 – 2021
Start uitvoering seizoen 2021 – 2022

• Planning realisatie
Opzet seizoen 2020 – 2021
Start uitvoering seizoen 2021 – 2022
Lokaal Sportakkoord Altena
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Ambitie 8

Ambitie 9

• Omschrijving
In de voormalig gemeente Aalburg is er eenmalig succesvol een
sportmarkt (meer informatie staat hier en hier) georganiseerd waar
diverse sport- en beweegaanbieders hun aanbod konden presenteren
(sportpromotie). De ambitie is om dit plan een nieuw leven in te
blazen in de gemeente Altena. De sportmarkt zou dan idealiter in
het voorjaar worden gehouden, omdat kinderen daarna hun sportkeuze maken en omdat er dan een mooi vervolg via Sjors Sportief kan
worden geboden. Bovendien is het niet wenselijk om 1 markt voor de
gehele gemeente te houden, maar bijv. drie decentrale markten die
geografisch goed verdeeld over Altena zijn.

• Omschrijving
Gedurende de AltenaCup zijn er al ervaringen opgedaan met het
opzetten van Gezonde Sportomgevingen (gezonde kantine, rookvrije
terreinen en verantwoord alcoholbeleid (NIX18). Dit zijn ook thema’s
in het landelijk preventieakkoord, waar GGD West-Brabant in deze
regio o.a. uitvoering aan wil geven. De ambities is om uiterlijk in
2025 in Altena alle sportomgeving gezond te maken met gezonde
kantines, rookvrij en een verantwoord alcoholbeleid.

• Ambitie eigenaar(s)
Sportvereniging W.I.K. Wijk en Aalburg, Sportvereniging Zilvermeeuw
Altena, Gemeente Altena (ondersteunend), GGD West-Brabant
(ondersteunend)

• Wat nodig?
Alle verenigingen met interesse kunnen zich melden.

Sportmarkt organiseren

Gezonde Sportomgeving

• Ambitie eigenaar(s)
AltenaCup, GGD West-Brabant, ACKC

• Planning realisatie
Doorlopend vanaf 2020

• Wat nodig?
Verenigingen moeten hierin leidend zijn. Van daaruit kan een eerste
projectplan worden opgesteld om vervolgens de sportmarkt te
realiseren
• Planning realisatie
Voorjaar 2021
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Ambitie 10

Ambitie 11

• Omschrijving
Op alle sportaccommodaties in de gemeente Altena worden duurzaamheidsmaatregelen toegepast. Dit is enerzijds maatwerk per
accommodatie, waarbij wordt uitgegaan van eerst besparen en dan
opwekken. Anderzijds wil men kijken of er voordelen te behalen
vallen met het collectief inkoop van energie. Dit alles met als doel
om in de komende jaren de energierekening van de betreffende
accommodaties te verlagen en ook een bijdrage te leveren aan het
Klimaatakkoord.

• Omschrijving
De verenigingen hebben aangegeven dat ze collectief met enkele
vraagstukken worstelen. Via de ondersteuningsmogelijkheden van
uit de Sportlijn van Nationaal Sportakkoord wordt gekeken of ondersteuning op enkele thema’s centraal te organiseren is. Het gaat dan
om o.a.:
– 
Aanvragen en binnenhalen van subsidies;
– 
Vrijwilligersmanagement;
– 
Kaderopleidingen;
– 
Ledenwerving;
– 
Veilig Sportklimaat

Verduurzaming
Sportaccommodaties

• Ambitie eigenaar(s)
Gemeente Altena
• Wat nodig?
Medewerking en betrokkenheid van sportverenigingen, aansluiten
bij landelijke Routekaart Verduurzaming Sport
• Planning realisatie
Fasegewijs vanaf 2020

Ondersteuning bij
verenigingsvraagstukken

• Ambitie eigenaar(s)
Adviseur Lokale Sport: Kim van Olst
• Wat nodig?
Medewerking en betrokkenheid van sportverenigingen.
• Planning realisatie
Jaarlijks vanaf 2020
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Ambitie 12

Doorontwikkeling Sportraad Altena
• Omschrijving
Sportraad Altena is dit jaar gestart in de nieuwe gemeente Altena. De Sportraad
is zoekende in haar rol en positie als adviesraad namens en voor het sport en
bewegen in Altena. De ambitie is om deze functie in de komende jaren sterker
neer te zetten.
• Ambitie eigenaar(s)
Sportraad Altena
• Wat nodig?
Ondersteuning door een professional
• Planning realisatie
2020
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Vaardig in bewegen

Ambitie 13

Het thema Van jongs af aan vaardig in bewegen uit het Nationaal
Sportakkoord heeft als doel dat meer kinderen (0 – 12 jaar) voldoen
aan de beweegrichtlijn* en motorische vaardigheden van deze doelgroep toenemen.

• Omschrijving
In het stimuleren van beweeggedrag spelen ouders een belangrijke
rol. Met name op jonge leeftijd starten met verantwoord bewegen is
cruciaal. Om ouders te helpen bij het stimuleren van bewegen, maar
ook om het belang van bewegen en spelen te promoten, wordt er
een beweegkit ontwikkeld voor ouders van kinderen t/m 6 jaar. In
deze beweegkit zit informatie over het belang van bewegen, voorbeelden over hoe je verantwoord kan bewegen, spelletjes, etc.

Altena omarmt deze ambities. Het belang van motorische vaardigheden wordt erkend. Vanuit de gedachte dat een goede motoriek de
basis vormt voor een leven lang met plezier sporten en bewegen en
dat goede motorische vaardigheden van belang zijn bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Met de lokale context in het achterhoofd
is afgesproken dat er vooral gefocust moet worden op de bewustwor
ding bij ouders over het belang van bewegen en dat er kortere lijnen
tussen het onderwijs en de zorg moeten komen. Daarnaast acht men
dit thema ook belangrijk voor de doelgroep 12 – 18 jaar, vandaar dat
daar ook op wordt gefocust. Dit wil men realiseren door:
• Een beweegkit voor ouders te ontwikkelen;
• Sterke banden tussen fysio en sportdocent te bouwen;
• Energizers op het VO inzetten;
• Sport en bewegen bij jongerenwerk in te zetten;

* De nieuwe beweegnorm voor deze doelgroep is 1 uur per dag matig intensief
bewegen en 3 x per week bot- en spierversterkende oefeningen

Beweegkit voor ouders

• Ambitie eigenaar(s)
Gemeente Altena: sportcoaches, Sportvereniging W.I.K. Wijk en
Aalburg
• Wat nodig?
Ondersteuning van professionals als GGD West-Brabant, fysio
therapeuten, consultatiebureaus, kinderopvangorganisaties,
scholen, etc. om input te leveren op inhoud, maar ook voor de
verspreiding.
• Planning realisatie
Ontwikkelen beweegkit: 2020, verspreiden: 2021
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Ambitie 14

Ambitie 15

• Omschrijving
Gymdocenten in Altena (met name de Sportcoaches) hebben in hun
lessen veel aandacht voor motorische ontwikkeling van kinderen.
Hierbij herkennen ze ook motorische achterstanden. Deze kinderen
willen ze graag goed kunnen doorverwijzen en hebben daarbij hulp
nodig.
Andersom begeleiden fysiotherapeuten kinderen bij motorische
problemen en blessures. Fysiotherapeuten zouden deze kinderen
graag in overleg met school stapsgewijs verantwoord terug in de
gymles laten stromen.

• Omschrijving
Het Altena College wil graag meer aandacht hebben voor bewegen
tijdens andere vakken. Even tijd nemen om te bewegen om vervolgens
weer geconcentreerd aan het werk te kunnen gaan. Om dit op gang
te brengen, gaat het Altena College een aantal mogelijke energizers
uitwerken om die vervolgens binnen het team te verspreiden.

• Ambitie eigenaar(s)
Altena College, gemeente Altena: sportcoaches, Fysiotherapie
Andel, Fysiotherapie Woudrichem

• Wat nodig?

Verbinding fysio-sportdocent

Energizers op VO

• Ambitie eigenaar(s)
Altena College, gemeente Altena: sportcoaches voor kennis vanuit
het basisonderwijs.

• Planning realisatie
Schooljaar 2020 – 2021

• Wat nodig?
• Planning realisatie
Zo snel mogelijk starten met de
huidige cliënten / leerlingen.
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Ambitie 16

Sport en bewegen bij jongerenwerk
• Omschrijving
Het jongerenwerk in Altena organiseert diverse ontmoetingsbijeenkomsten
en activeringsprojecten voor jongeren. Sport en bewegen zijn hier onderdeel van. Zij zien een meerwaarde in het activeren en weerbaar maken van
jongeren met sport als middel of sport als doel. Het jongerenwerk heeft de
ambitie om de sport en bewegingsactiviteiten meer in samenwerking met
andere partijen vorm te geven (samenwerking met onderwijs, sportverenigingen, buurtsportcoaches etc.).
• Ambitie eigenaar(s)
Trema, Jongerenwerk gemeente Altena, Altena College
• Wat nodig?
• Planning realisatie
Ontwikkeling idee 2020
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Organisatie
Het Sportakkoord Altena is in april 2020 gesloten met een divers
aantal partners. Om de voortgang van het Sportakkoord te bewaken,
de ontstane netwerken bij elkaar te houden en overzicht te houden op
de diverse ontwikkelingen in de gemeente wordt voorgesteld om de
regie van het vervolg te beleggen bij de gemeente Altena en de Sport
raad Altena. Deze organisaties zullen samen voor deze acties zorgen.
Hiernaast wordt voorgesteld om een uitvoerend regisseur aan te
stellen (gemeente Altena als opdrachtgever). De rollen en taken van
deze regisseur zijn:
• Organiseren van de uitvoering;
• Onafhankelijke verbinder tussen de ambities;
• Volgen en monitoren ontwikkeling ambities op uitvoerend niveau;
• Ondersteuning bieden bij ontwikkeling ambities waar nodig;
• Aanstellen van procesbegeleider per ambitie waar nodig;
• Aanjagen van uitvoering ambities waar nodig;
• Bij elkaar brengen en houden van de ontstane netwerken;
• Zorgen voor beheer en verdeling van beschikbare uitvoeringsbudget;
• Zorgen voor afstemming met Adviseur Lokale Sport;
• Communicatie over de voortgang van het Sportakkoord;
• Betrokkenheid sportverenigingen vergroten;

De regisseur krijgt voor deze taken 4 uur per week ter beschikking.
De kosten daarvoor worden uit het uitvoeringsbudget gehaald.
Naast deze rollen is er in elke gemeente een Adviseur Lokale Sport actief.
In Altena is dit Kim van Olst (kim.vanolst@adviseurlokalesport.nl,
06 3043 4717). De Adviseur Lokale Sport werkt namens de gezamenlijke
sport (NOC*NSF, sportbonden, NL Actief) en zorgt voor de verbinding
met de sportlijn (met diverse interventies en ondersteuningsmogelijkheden voor lokale sport- en beweegaanbieders) en is gericht op de
lokale organisatie van sport en beweegaanbieders.
In de uitvoering van het Sportakkoord Altena is het derhalve belangrijk
dat de Adviseur Lokale Sport nauw contact houdt met de gemeente
Altena, Sportraad Altena, de nog aan te stellen regisseur en de sporten beweegaanbieders. Dit netwerk kan namelijk gezamenlijk het
beste beoordelen welke beschikbare services vanuit de landelijke
Sportlijn het beste ingezet kunnen worden.
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Financiën
Om de ambities te ondersteunen, worden er vanuit de landelijke partners
(ministerie van VWS, NOC*NSF en de VSG) een tweetal (tijdelijke) budgetten
beschikbaar besteld, namelijk:

Uitvoeringsbudget Sportakkoord
Met het sluiten en indienen van dit Lokaal Sportakkoord kan de gemeente
Altena uitvoeringsbudget van het Ministerie van VWS ontvangen. Dit gaat
om een jaarlijks budget van € 30.000,- voor 2020 en 2021. In 2020 wordt dit
budget als volgt ingezet:
Ambitie

Budget

Ambitie 1 Valpreventie

€ 4.000

Ambitie 3 Opzetten MaxVitaal (licentiekosten)

€ 3.000

Ambitie 6: Sportaanbod volwassenen (procesbegeleider)

€ 4.000

Ambitie 7: Sportaanbod jongste jeugd (procesbegeleider)

€ 4.000

Ambitie 8: Sportmarkt organiseren (organisatiebudget)

€ 2.000

Ambitie 13: Beweegkit voor ouders (productontwikkeling)

€ 5.000

Regisseur Sportakkoord Altena

€ 8.000

Totaal

€ 30.000

NB: dit budget wordt door het Rijk op de gemeentelijk rekening gestort. De
gemeente is hiermee budgetbeheerder, zorgt voor de juiste verdeling van
de middelen en ziet toe op de juiste besteding daarvan.
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Services Sportlijn Nationaal Sportakkoord

Overige financieringsmogelijkheden:

Om de sport te versterken stelt de gezamenlijke sport (sportbonden,
NL Actief en NOC*NSF) vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationale Sport
akkoord in elke gemeente een Adviseur Lokale Sport aan. In Altena is
dit Kim van Olst (kim.vanolst@adviseurlokalesport.nl, 06 3043 4717).

Op nationaal en gemeentelijk niveau zijn diverse subsidiemogelijk
heden mogelijk of fondsen om de projecten financieel te ondersteunen.
We noemen er een aantal:

Daarnaast komt een aantal services beschikbaar, wat vouchers zijn
die verenigingen helpen bij het vinden van een duurzame oplossing.
Het gaat daarbij voornamelijk om scholing en procesbegeleiding door
een professional. De adviseur blijft beschikbaar gedurende de periode
van uitvoering van het sportakkoord (t/m 2021) en bepaalt jaarlijks
de inzet van de services.

– B OSA: www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoudsportaccommodaties
– VSBfonds: www.vsbfonds.nl
– Jantje Beton: jantjebeton.nl

In 2020 worden de services in ieder geval ingezet bij de volgende
activiteiten:
• Ambitie 2: beweegaanbod mensen met beperking;
• Ambitie 10: verduurzamen van sportaccommodaties
• Ambitie 11: cursus Vrijwilligersmanagement;
• Ambitie 11: cursus Ledenwerving;
• Ambitie 11: diverse opties kaderopleidingen;
• Ambitie 11: veilig Sportklimaat
• Ambitie 12: doorontwikkeling Sportraad Altena
Lokaal Sportakkoord Altena
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Partners
De volgende partners zijn betrokken als mede-ambitie eigenaar bij het Lokaal Sportakkoord Altena:

W. I. K.
Ribbers
Fysiotherapie

SPORTRAAD ALTENA
Lokaal Sportakkoord Altena
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Het Lokaal Sportakkoord Altena is tot stand gekomen onder regie van sportformateur
Dave Schoonen van SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant).

