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Inleiding
In Huizen speelt sporten en bewegen een belangrijke rol in de samenleving. Dat zie je aan
gedreven medewerkers op het gemeentehuis, aan een betrokken sportplatform waar menig
gemeente jaloers op zal zijn en op vele sport- en beweegaanbieders die de samenleving een
breed scala van aanbod voorschotelen. Ook wordt het duidelijk als de sportnota 2019 ingezien
wordt.
Dit document beschrijft de afspraken die ontstaan zijn uit het sportakkoord. Het is geen
complete afspiegeling van hetgeen zich in Huizen afspeelt, het is een weergave van wat er in
het veld is opgehaald. Het mag duidelijk zijn dat er erg veel meer gebeurt binnen de gemeente
en op het gemeentehuis.

Management samenvatting:
Het landelijk sportakkoord heeft 6 deelakkoorden benoemd waarvan we er 5 hebben
uitgewerkt. (Topsport inspireert is buiten het sportakkoord gehouden). Hieronder staan de
conclusies per deelakkoord. In de rest van het document leest u de onderbouwing:
1.
Inclusieve sport:
Gelet op hetgeen door de sport- en beweegaanbieders genoemd is in combinatie met dat wat
in de sportnota al beschreven is, is inzetten op communicatie in combinatie met samenwerking
de meest essentiële interventie op dit deelakkoord. Het doel daarvan is een sluitend
sportlandschap te creëren waarbij de sportparticipatie, door ouderen, maar ook door andere
doelgroepen eenvoudiger gecontinueerd kan worden.
2.
Duurzame sportinfrastructuur.
Wederom geven de sport- en beweegaanbieders aan dat het delen van informatie over
beschikbare ruimtes en het delen van de ruimte zelf een mooi winstpunt zou zijn voor
bewegend Huizen. Niet iedereen weet waar de mogelijkheden liggen. Ook is het voor de
inwoners van Huizen niet altijd helder wat waar plaatsvindt. Ook daar zou meer informatie over
verstrekt kunnen worden.
3.
Vitale sportaanbieders
Voor het sportakkoord betekent dit dat we vanuit de services (zie hoofdstuk over de services)
gaan inzetten op
Procesbegeleiding voor de opstart na Corona
Coaching en begeleiding van kader
Vrijwilligersbeleid
Daarnaast is wederom samenwerking en communicatie van groot belang. Elkaar kunnen vinden
en daarmee elkaar versterken is van het grootste belang voor de toekomst bestendigheid van
de sport- en beweegaanbieders.
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4. Positieve sportcultuur
De interventies uit de sportnota komen overeen met hetgeen de sport- en beweegaanbieders
hebben benoemd. De services van het sportakkoord maken deze interventies mogelijk.
5. Vaardig in bewegen
Binnen het sportakkoord van Huizen blijft elkaar en elkaars aanbod kennen een belangrijk
speerpunt. Hierdoor kan aanbod beter aansluiten en kunnen commerciële partijen de gaten
waar nog geen aanbod is opvullen. Dus ook bij het deelakkoord vaardig in bewegen heeft
communicatie de focus.
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Het sportakkoord
Om het sportlandschap in Huizen een nog grotere boost te geven heeft het college van B&W
begin 2020 besloten ook het Lokaal sportakkoord in Huizen op te zetten. Het lokale
sportakkoord is een uitvloeisel van het landelijke sportakkoord en heeft als doel nog meer
mensen, meer te laten bewegen en zo tot een gezondere samenleving te komen. Daarvoor zijn
álle sport- en beweegaanbieders die zich de gezondheid van de samenleving aantrekken even
belangrijk en mogen dus alle sport- en beweegaanbieders meebeslissen over het lokale
sportakkoord.

Sportakkoord versus Sportnota
Het sportakkoord is geen nieuwe sportnota, het sportakkoord is sowieso geen beleidsnota
maar het sportakkoord is een set afspraken. Het sportakkoord is ook niet van de gemeente
maar van de samenleving. Daarin zit een wezenlijk verschil. De gemeente Huizen voelt zich
verantwoordelijk voor de verenigingen in Huizen en heeft een actieve rol in de
toekomstbestendigheid van de verenigingen. Binnen dit geheel heeft de gemeente een grote
rol weggelegd bij het sportplatform Huizen waar de belangen van de aangesloten verenigingen
worden behartigd. De visie, aanpak en ontwikkelingen vastgesteld in de sportnota zijn gericht
op de sportverenigingen en niet op de commerciële partijen. Binnen het sportakkoord heeft
deze groep wel een stem en dat geldt ook voor de aanbieders die beweegaanbod bieden vanuit
de zorgkant.
Om invulling te geven aan het sportakkoord is de sportnota wel als onderlegger gebruikt. De
input om tot de sportnota te komen is geïnventariseerd bij de verenigingen die aangesloten zijn
bij het Sportplatform Huizen, dus deze sportnota wordt al gedragen door een gedeelte van het
sportlandschap. Daarnaast hebben we de partijen benaderd die dan wel nog niet hebben
kunnen meepraten omdat zij niet aangesloten zijn bij het sportplatform, dan wel de partijen die
met voortschrijdend inzicht meer input wilden leveren. Dankzij de Covid19 crisis is een live
bijeenkomst niet mogelijk geweest, wel zijn er vele gesprekken op afstand gevoerd en zijn er
online bijeenkomsten geweest.
Het Sportakkoord in Huizen levert een uitvoeringsbudget op van €30.000 per jaar voor 2020,
2021 en 2022. Dit uitvoeringsbudget kan ingezet worden voor doeleinden die
gemeenschappelijk worden gedragen, dat betekent meteen dat meerdere (liefst alle) partijen
moeten profiteren van het uitvoeringsbudget.
Daarnaast zijn er services, een soort waardebonnen, beschikbaar waarmee sport- en
beweegaanbieders op diverse manieren ondersteuning kunnen krijgen bij ambities en
uitdagingen. Deze services worden gemanaged door de adviseur lokale sport, zie hiervoor het
hoofdstuk over de services.
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Bijzonderheden over de gemeente & cijfers
Inwoners
Huizen is een gemeente met 41.273
inwoners aan de rand van het Gooi. Huizen
is een kleine gemeente en kent net zoals in
de rest van Het Gooi een vergrijzende
trend. Huizen kent een samenleving met
een zeer grote diversiteit op onder meer
inkomen en achtergrond, voor een kleine
gemeente is dat uniek.

Het gemiddelde inkomen van de inwoners van
Huizen ligt hoger dan gemiddeld in Nederland,
doch veel lager dan bij de buurgemeentes
Laren en Blaricum. 19% van de inwoners van
Huizen moeite met rondkomen. 90% van de
inwoners heeft aangegeven dat ze voldoende
eigen regie hebben over het eigen leven.
Enkele sportaanbieders ervaren vandalisme op
hun sportlocatie of in de openbare ruimte waar
de sport wordt beoefend. Via het gemeentelijk
overleg Veilige omgeving en jeugd (waar
gemeente, politie, boa’s en jongerenwerk
samenwerken) zijn deze jeugdvindplaatsen in
beeld en wordt waar nodig samen met
verenigingen gewerkt aan maatregelen om
overlast en vandalisme tegen te gaan.
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Sporten en bewegen in Huizen
59% van de inwoners van Huizen met een leeftijd jonger dan 64 jaar is minimaal 1 keer per
week aan het sporten bij een beweegaanbieder (commercieel of vereniging) of in de niet
georganiseerde sport. 65% van de mensen met een leeftijd boven de 64 jaar doet dat ook.
Voor de ouderen in Huizen is er veel aandacht voor sport en bewegen. Diverse partijen zorgen
voor initiatieven zoals de Fittest, Fitstars en senioren gym en fitness. Daarnaast kunnen
senioren bij veel verenigingen en commerciële aanbieders terecht binnen het reguliere aanbod.
De samenwerking in dit aanbod en de afstemming van het aanbod op de vraag van de senioren
zou nog verbeterd kunnen worden.
Huizen kent een actieve vrijwilligerscentrale, het doel van de vrijwilligerscentrale is de vraag en
het aanbod van het vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen en de organisaties die gebruik maken
van de vrijwilligers goed te ondersteunen bij het vrijwilligersmanagement. Van de inwoners van
Huizen verricht 29% vrijwilligerswerk, desondanks is er veel behoefte aan vrijwillige inzet bij de
sport- en beweegaanbieders.
Huizen kent een ruim 50
sportaanbieders, daarvan is circa 90%
in verenigingsverband, de overige
vallen onder de commerciële
sportaanbieders en andersoortige
sportaanbieders zoals stichtingen. De
afbeelding hiernaast toont een globaal
overzicht van de sport- en
beweegaanbieders van Huizen. De
zorgaanbieders zijn hierin niet
opgenomen.
Weergave van de verdeling van de sportaanbieders in Huizen
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Gezondheid en Welzijn in Huizen
Inwoners van Huizen ervaren over het
algemeen dat ze een goede gezondheid
hebben.
Toch heeft 12% van de inwoners een
ernstige vorm van obesitas en is 33% van
de inwoners beperkt vanwege een
aandoening.
45% van de inwoners van Huizen voelt
zich wel eens eenzaam, 10% voelt zich
zelfs zeer eenzaam!
Diverse zorgaanbieders bieden naast de
reguliere zorg ook beweegaanbod. Dat
wordt door de gemeente ondersteund en
aangemoedigd, er is veel behoeft aan samenwerking op dat gebied met de sportaanbieders.

Bron: www.allecijfers.nl en www.gemeentewijzer.nl
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Onderbouwing
Bij de opzet van het sportakkoord is gekeken naar de input van de sport- en beweegaanbieders
(deel vertegenwoordigd door het sportplatform) en naar de sportnota.
Er is getracht voort te borduren op de sportnota en daar waar mogelijk aan te vullen. Alles met
als intentie, de sport- en beweegaanbieders toekomstbestendiger te maken en daarmee de
inwoners van Huizen een nog beter en vollediger sport- en beweegaanbod te bieden.
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1. Inclusieve sport
In Huizen zijn diverse partijen actief om ervoor te zorgen dat iedereen in Huizen kan
sporten en bewegen. Een kleine greep uit het aanbod in Huizen
- Diverse zorgaanbieders bieden, al dan
niet vanuit een fysiotherapiepraktijk,
beweegaanbod aan mensen die door
een blessure of kwetsuur niet (meer)
kunnen sporten en bewegen.
- Huizen kent een beweegcoach die
ouderen actief betrekt bij bijvoorbeeld
wandelgroepen en stoelgym.
- Vanuit het project Fitstars worden
senioren aangemoedigd om deel te
nemen aan beweegactiviteiten bij de
sportverenigingen of sportaanbieders
én daar uiteindelijk ook te blijven
sporten
- Ouderen hebben kunnen meedoen aan een fittest
- Dankzij de galm test hebben ouderen een fitheidstest kunnen laten uitvoeren
- Bij Rebel worden mensen met Parkinson uitgedaagd door bokslessen, en kunnen
statushouders leren zwemmen
- Bewustzijnscentrum Bala biedt fitness voor 70+’ers
- SV Huizen heeft voor de heren op leeftijd walking footbal via Fitstars succesvol
geïntroduceerd
- Natuurlijk pakt ook de buurtsportcoach zijn belangrijke rol als het gaat over speciaal
aanbod voor bijzondere doelgroepen.
Een mooi aanbod voor vele doelgroepen, toch zijn er nog kansen om écht iedereen in
Huizen aan het bewegen te krijgen. De jongerenwerkers van Versa Welzijn geven aan
dat de hangjeugd betrokken zou kunnen worden bij de sportcourts zoals die er van het
basketbal zijn, voor de statushouders van 8 tot 15 jaar oud zijn er geen zwemlessen
terwijl dat in een waterrijk land als Nederland essentieel is. De ouderen die meededen
aan de Fittest test waren voornamelijk fitte ouderen die bevestiging zochten, de niet
bewegende ouderen hebben minder deelgenomen.

Als we de sport- en beweegaanbieders vragen wat hen zou helpen in
voorzien in een nog beter beweegaanbod hebben velen de behoeften
om beter samen te werken, elkaar echt te kennen en het aanbod op
elkaar aan te laten sluiten.
Hierdoor kunnen mensen na de therapie door naar een sportvorm die ze echt leuk
vinden en daardoor ontstaat continuïteit. Zodra mensen met een sport moeten stoppen
vanwege fysieke problemen kunnen ze meteen door naar een therapeut of aansluiten
bij een andere beweegvorm. Mensen blijven hierdoor bewegen en minder snel in een
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sociaal isolement belanden. Ook tussen de verenigingen en commerciële aanbieders en
de buurtsportcoach zou een mooie aanvullende werking uit kunnen gaan. Daar waar de
buurtsportcoach activeert, enthousiasmeert en inspireert om te gaan bewegen, zou de
verdieping op het beweegaanbod kunnen plaatsvinden bij de vereniging of de
commerciële aanbieder.

In de sportnota zijn ook een aantal interventies beschreven voor de inclusieve sport.
Ouderen blijven langer
actief en vitaal door te
blijven bewegen.

•

Voor groepen met een grote afstand tot sport is extra
inzet nodig om hen te laten
sporten en bewegen, zoals
bijvoorbeeld kwetsbare
jeugd, minder actieve - soms
eenzame – ouderen, mensen
met een lichamelijke of
sociale beperking en
statushouders

Fittest/scala project nieuwe vorm inzetten (zorgen dat
het voor iedereen passend is
Inzet buurtsportcoach
Financiële ondersteuning vanuit het Jeugdsportfonds en
het kindarrangement
Subsidie voor nieuwe initiatieven van de gemeente voor
verenigingen of stichtingen met aanbod voor
o Kwetsbare jeugd
o Minder actieve, soms ook eenzame, ouderen
o Mensen met een lichamelijke of sociale beperking
o Statushouders

Gelet op hetgeen door de sport- en beweegaanbieders genoemd is in
combinatie met dat wat in de sportnota al beschreven is, is inzetten op
communicatie in combinatie met samenwerking de meest essentiële
interventie op dit deelakkoord. Het doel daarvan is een sluitend
sportlandschap te creëren waarbij de sportparticipatie, door ouderen, maar
ook door andere doelgroepen eenvoudiger gecontinueerd kan worden.
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2. Duurzame sportinfrastructuur
Gemeente Huizen kent diverse sportfaciliteiten, voor indoorsport en outdoor sport (op
sportvelden en in de openbare ruimte). Georganiseerd en ongeorganiseerd. In
verenigingsverband of bij commerciële aanbieders. De sport- en beweegaanbieders hebben
tijdens de gesprekken alleen over de openbare ruimte gesproken. De sportvelden en hallen
kwamen niet ter sprake.
Het voetbalcomplex bij HSV de Zuidvogels is een openbare ruimte in tegenstelling tot de af te
sluiten velden van s.v. Huizen. De kunstgrasvelden van HSV de Zuidvolgels zijn buiten het
gebruik door de vereniging voor wedstrijden en trainingen opgesteld in het kader van het
speelruimte beleid, dat betekent dat ze tussen zonsopgang en zonsondergang kunnen worden
benut door voetballende jeugd. De vereniging heeft hierdoor af en toe last van overlast en
vernielingen. In nauw overleg met gemeente, boa’s en Versa Welzijn wordt geprobeerd dit
tegen te gaan.
Basketballvereniging Quick
Runners maakt ook gebruik van
de veldjes de openbare ruimte
in Huizen. Volgens de vereniging
is een aantal daarvan zijn
inmiddels flink verouderd
waardoor de aantrekkingskracht
om echt te basketballen wat
afneemt. De gemeente geeft
daartegenover aan dat er ook
nieuwere kooien staan waarbij
voetbal en basketbal verenigd
is. Bij de aanleg van speelvelden
worden de wensen van
gebruikers meegenomen. Het
opknappen van deze courts zou
hangjeugd kunnen inspireren
om te gaan bewegen in plaats van te blijven hangen en rottigheid uit te halen.

Wederom geven de sport- en beweegaanbieders aan dat het delen van
informatie over beschikbare ruimtes en het delen van de ruimte zelf een
mooi winstpunt zou zijn voor bewegend Huizen. Niet iedereen weet waar
gebruik van gemaakt kan worden. Ook is het voor de inwoners van Huizen
niet altijd helder wat waar plaatsvindt. Ook daar zou meer informatie over
verstrekt kunnen worden.
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De Sportnota van Huizen spreekt zich ook uit over de sportinfrastructuur en daar komen
dezelfde punten naar voren die ook in de gesprekken zijn genoemd
De openbare ruimte nodigt
uit tot bewegen
In Huizen zijn voldoende
sportaccommodaties, deze
zijn veilig, goed
onderhouden, toegankelijk,
duurzaam en goed benut

Gevarieerde sport/
speelveldjes aanleggen
binnen het bestaande
speelruimtebeleid.
Informele sport en
speelruimte creëren door
kleine hulpmiddelen
(bijvoorbeeld door
afstandsbordjes te plaatsen
langs een pad, waar wordt
hardgelopen)
Recreatief en sportief
gebruik van het strand en
water mogelijk maken en
houden
Faciliteren van
sportevenementen in de
openbare ruimte

• De beschikbare ruimte wordt efficiënt en
multifunctioneel ingezet. De sportverenigingen - en stichtingen worden daarbij gestimuleerd om
sportaccommodaties gezamenlijk de gebruiken / te
delen.
• Er is overzicht over de vraag en het aanbod op
het gebied van sportaccommodaties
• Inventariseren welke locaties geschikt zijn voor
een sport en beweegplek

Binnen het sportakkoord past de communicatie en samenwerking wederom
het beste. Doel is:
- Inzicht verkrijgen in waar sportaanbod ingezet kan worden (vraag en
aanbod)
- Inventariseren welke locaties geschikt zijn voor een sport en beweegplek
- En daarmee ook meer effectief inzetten (delen) van accommodaties.
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3. De vitale beweegaanbieder
De toekomstbestendigheid van de sport- en
beweegaanbieders is door de huidige situatie wankel.
Veel aanbieders zijn bezig op te starten en moeten zich
in de bochten van de regelgeving wrikken door
protocollen op te stellen en daarbinnen zo optimaal
mogelijk het aanbod weer neer te zetten. Er zijn ook nog
veel aanbieders (vooral verenigingen) die de start pas in
september zullen maken. Veel verenigingen voorzien
nog wat problematiek over het voortbestaan en zouden daar wat ondersteuning in
willen ontvangen. Dat zou kunnen in de vorm van procesbegeleiding voor bestuurlijke
zaken of mental coaching of een sportpsycholoog die de coaches en sporters weer het
vertrouwen geeft te kunnen sporten. Een inhaalslag van minstens 3 maanden moet
worden overbrugd om weer fysiek en mentaal met elkaar te gaan sporten.
Het vrijwilligersthema is nu groter dan ooit. Veel vrijwilligers zijn ouderen die nu niet zo
makkelijk meer onder de mensen komen, veel vrijwilligers zijn de band met de
vereniging een beetje kwijtgeraakt. Het is nog onzeker in hoeverre het oude
vrijwilligersbestand weer aan de slag gaat in het nieuwe seizoen, terwijl er al een groot
vrijwilligerstekort was. Door de Corona maatregelen zijn er ook meer vrijwilligers nodig
om de sportverenigingen weer op gang te helpen. Mooie ideeën zijn genoemd door
Sport Platform Huizen die een speeddate-actie voorstelde tussen vrijwilligers en
aanbieders. Wederom is het elkaar leren kennen van het grootste belang.
Ook de commerciële aanbieders zijn uit op samenwerking en verenigen. Daar waar de
verenigingen verenigd zijn in het Sportplatform Huizen, missen de commerciële partijen
deze vorm van belangenbehartiging. Het staat de commerciële partijen vanzelfsprekend
vrij om zich ook te verenigen en zo gezamenlijk te kunnen overleggen met de gemeente
over zaken die over sport en bewegen gaan.
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Binnen de sportnota zijn diverse onderwerpen genoemd binnen deelakkoord Vitaal.
Sportverenigingen zijn
toekomst-bestendig. Ze
kunnen de diverse
uitdagingen aan (voldoende
vrijwilligers, wettelijke
vereisten, financiële
uitdagingen) en hebben een
passend sportaanbod.

•
•

Organisatie nationale sportweek
Coaching van clubkader

Sportverenigingen in Huizen
werken samen om hun
gezamenlijke belangen te
behartigen

•

Ondersteuning door SPH (ondersteund en
aangemoedigd door de gemeente)

Sportverenigingen hebben
voldoende vrijwilligers

•

Inzet op vrijwilligersbeleid

Voor het sportakkoord betekent dit dat we vanuit de services (zie hoofdstuk
over de services) gaan inzetten op
- Procesbegeleiding voor de opstart na Corona
- Coaching en begeleiding van kader
- Vrijwilligersbeleid
Daarnaast is wederom samenwerking en communicatie van groot belang.
Elkaar kunnen vinden en daarmee elkaar versterken is van het grootste
belang voor de toekomst bestendigheid van de sport- en beweegaanbieders.
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4. Positieve sportcultuur
De positieve sportcultuur gaat over gedrag en afspraken. Iedereen moet in Huizen op
een veilige manier mee kunnen doen, ongeacht sekse, geaardheid, geloof of handicap.
Hoe gaan we met elkaar om? Wat voor afspraken maken we over alcoholgebruik, roken
en drugs?
Ook gaat de positieve sportcultuur
over de gezonde sportkantine en
meer watergebruik in plaats van de
suikerhoudende drankjes op de
sportvelden.
Binnen Huizen zorgt jeugd en
jongerenwerk van Versa voor
voorlichting bij de jeugd. Dat heeft
een preventieve werking, er zijn geen
bevoegdheden om sancties uit te
delen.
Bala ervaart hangjeugd op het plein van het bewustzijncentrum. Door het gesprek aan
te gaan en niet belerend op te treden ontstaat wederzijds respect en heeft
bewustzijnscentrum Bala weinig tot geen overlast. Dat is positieve sportcultuur,
afspraken maken over gedrag en daar je samen sterk voor maken.
In 2016 is, in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Huizen, gestart met het project
(Jeugd) Veilig Actief. Het project is er op gericht dat sociale veiligheid bij de organisaties
en verenigingen op de agenda komt te staan. Organisaties, die de veiligheid goed
organiseren en communiceren zijn minder kwetsbaar voor ongewenst gedrag. De
projectnaam is in 2018 gewijzigd in Veilig Actief, omdat een veilige sportomgeving voor
iedereen geldt.
Het project heeft als doel dat alle maatschappelijke organisaties in Huizen zich een
sociaal veilige organisatie kunnen noemen. De maatschappelijke organisaties
committeren zich aan de gemaakte afspraken binnen het beleid voor een veilige- en
actieve omgeving: het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, omgangsregels,
een bindende gedragscode voor vrijwilligers, afspraken over informatie voor en naar
ouders in een open cultuur, waarin zaken bespreekbaar zijn.
Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en kunnen zich
kwalificeren door te voldoen aan 5 voorwaarden, waaronder het hebben van een VCP
en de aanvraag VOG voor alle vrijwilliger.
Zij worden hierbij begeleid vanuit het lokaal project Veilig Actief. Vanuit de Services
kunnen de training VCP en een extra training gratis VOG worden aangevraagd.
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Vanzelfsprekend spreekt ook de sportnota over de positieve sportcultuur, zie
hieronder. De genoemde interventies komen overeen met hetgeen de sporten beweegaanbieders hebben benoemd. De services van het sportakkoord
maken deze interventies mogelijk.
Streven naar sport- en
beweegaanbieders waar
geen alcohol voor jeugd
beschikbaar is, die rookvrij
zijn, waar meer dan nu
kwetsbare (groepen)
mensen sporten en waar
een sociaal veilige
sportomgeving aanwezig is.

•

Sportverenigingen zijn een
veilige sportomgeving voor
jeugd

•

Sport- en beweegaanbieders streven naar een
sociaal veilige omgeving

Het beleid inzake opleiding
en coaching van
vertrouwenspersonen bij
sportverenigingen, zodat
een veilige omgeving kan
worden geborgd, wordt
gecontinueerd

•

De organisatie heeft een vertrouwenscontactpersoon (in- of extern) die bekend is bij
ouders en kader.

•

Sport- en beweegaanbieders ondersteunen met
kennis op het gebied van alcohol, roken en
gezonde sportkantines, bijvoorbeeld
cursusaanbod en communicatiemiddelen en materiaal
Sport- en beweegaanbieders motiveren een
actief anti-rokenbeleid te gaan voeren en
daarbij stappen te zetten om hun terrein
rookvrij te maken.
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5. Vaardig in bewegen
In Huizen zijn veel partijen bezig om
kinderen, maar ook ouderen, vaardig in
bewegen te krijgen en houden.
Vanzelfsprekend heeft de buurtsportcoach
hier een belangrijke voortrekkersrol in. Zo
zijn er beweegprogramma’s voor kleutergym
op scholen en op het strand.
Om een goede inschatting te kunnen maken
hoe het echt gesteld is met de vaardigheid
van de kinderen in Huizen zou een
beweegtest aan te raden zijn, deze testen zijn
redelijk duur, maar kunnen een goed beeld
geven over de stand van zaken met
betrekking tot de jeugd van Huizen.
Ook commerciële partijen bieden kleuter- en peutergym aan, naast bootcamp lessen.
Dit zijn wel duurdere lessen dan het aanbod van de buurtsportcoach omdat deze
gesubsidieerd is. Dat wringt bij de commerciële partijen.
SV Huizen is bezig aanbod te creëren voor jonge kinderen die daarbij een bredere
motorische vaardigheid aangeleerd krijgen. Opstart voor een dergelijk initiatief kost tijd
en geld waardoor het nu even stilligt. Op het moment dat dit gerealiseerd is, kunnen
ook andere verenigingen leren van de wijze waarop SV Huizen dit opgezet heeft.
Samenwerking, vertrouwen en informeren spelen dan een belangrijke rol
De commerciële partijen en de zorgpartijen hebben een mooie samenwerkingsvorm
met de buurtsportcoach voor ogen. De buurtsportcoach zou laagdrempelig kunnen
inspireren en enthousiasmeren met nieuwe aanbod voor een nieuwe doelgroep. Als
sporters verder wil specialiseren zouden ze door kunnen gaan naar een andere
aanbieder zodat de buurtsportcoach zich weer kan richten op
een volgende groep.
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De sportnota spreekt binnen Vaardig in bewegen over de volgende actiepunten:
Door op jonge leeftijd te
sporten en te bewegen
worden bewegingsachterstanden voorkomen

Sport- en beweegaanbieders stimuleren om bij
jonge kinderen in te zetten op een brede atletische
ontwikkeling en niet alleen de ‘eigen’ sportieve
prestaties.

Faciliteren van
sportevenementen in de
openbare ruimte

Binnen het sportakkoord van Huizen blijft elkaar en elkaars aanbod kennen
een belangrijk speerpunt. Hierdoor kan aanbod beter aansluiten en kunnen
commerciële partijen de gaten waar nog geen aanbod is opvullen. Dus ook bij
het deelakkoord vaardig in bewegen heeft communicatie de focus.
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Ambities en Afspraken
Het sportakkoord in Huizen draait vooral om communicatie. Communicatie is een breed begrip,
daarom een aantal doelen die met deze communicatie behaald moeten worden:
- Elkaar vinden
- Elkaars aanbod kennen
- Aanvullend op reeds bestaand aanbod kunnen acteren
- Samenwerkingsverbanden inventariseren, opzetten en intensiveren
- Vraag en aanbod bij elkaar brengen
- Inspireren en informeren
Per deelakkoord zijn de volgende doelen gedefinieerd:
Deelakkoord
De inclusieve sport

Duurzame
sportinfrastructuur

Vitale
sportaanbieders

Doel
communicatie inzetten om een
sluitend sportaanbod te creëren
waarbij de sportparticipatie,
door ouderen, maar ook door
andere doelgroepen
eenvoudiger gestart én
gecontinueerd kan worden.

Acties
- Samenwerking om aanbod op
elkaar aan te sluiten
- Communicatie om vraag en
aanbod op elkaar aan te sluiten
- Communicatie om te inspireren
(folders en flyers)
- Communicatie om te
informeren (website)
- inzicht verkrijgen in waar
- Communicatie om vraag en
sportaanbod ingezet kan
aanbod op elkaar aan te laten
worden (vraag en aanbod)
sluiten
- inventariseren welke locaties - Communicatie om te
geschikt zijn voor een sport
inventariseren welke locaties
en beweegplek
geschikt zijn voor sport en
- en daarmee ook meer
bewegen
effectief inzetten (delen) van - Samenwerking om tot effectief
accommodaties.
gebruik van de accommodaties
te komen.
Elkaar kunnen vinden en
- (Proces)begeleiding voor de
daarmee elkaar versterken is van
opstart in seizoen 2020/2021
het grootste belang voor de
(Services)
toekomst bestendigheid van de
- Coaching en begeleiding van
sport- en beweegaanbieders.
vrijwillig kader (Services)
- Inzet op vrijwilligersbeleid
(services)
- De organisatie van een
speeddate interventie tussen
verenigingen en beschikbare
vrijwilligers
- Samenwerking
- Communicatie over aanbod
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Positieve
sportcultuur

Alle sport- en beweegaanbieders
kunnen de sociale veiligheid
garanderen

-

Vaardig in bewegen

Kinderen en ouderen in Huizen
worden, zijn en blijven vaardig in
bewegen

-

Inzet op een VOG voor alle
kaderleden (services)
Inzet op een VCP voor elke
sport- en beweegaanbieder
(services)
Inzet op een gezonde
sportkantine (services)
Samenwerking om elkaar te
leren kennen
Communicatie om aanbod op
elkaar aan te laten sluiten.
Communicatie om aanbod aan
te laten sluiten daar waar nog
geen aanbod is

Aanpak Samenwerking
Op het gebied van samenwerking gaan we de volgende concrete zaken doen:
1. Bundelen van de krachten van de diverse sport en beweegaanbieders.

2. Beweegmakelaar of beweegcoach voor de match tussen individuele vraag en
beweegaanbod.

3. Bij nieuwe initiatieven worden daar waar mogelijk gebruik gemaakt van expertise
binnen het dorp
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4. Er is een digitaal platform (zie communicatie) waarop elke beweegaanbieder zich kan
aanmelden. Ook is er jaarlijks een sportcongres/sportcafé om de onderlinge banden
warm te houden

5. Op het bij 4 genoemde platform is het delen van de accommodatie mogelijk

Aanpak Communicatie
De pagina’s over sport zijn in beheer van de gemeente en dit zorgt voor zichtbaarheid van alle
sport- en beweegaanbieders, hierbij ligt de verantwoording bij de sport- en beweegaanbieder,
de gemeente is niet verantwoordelijke voor het aanleveren van de content. Ook de niet
georganiseerde sport krijgt hierbij de mogelijkheid zich te profileren. Hiertoe wordt een format
opgesteld waarbinnen de sportaanbieder het sportaanbod kunnen presenteren.
Sport- en beweegaanbieders kunnen:
• Het reguliere aanbod promoten. Hierbij wordt minimaal
o Doelgroepen vermeld (bijv senioren, aangepast sporten, jeugd, binnen /
buitensport, hoog intensief/laag intensief, team/individueel,
kinderarrangement, veilig actief)
o Incidentele activiteiten promoten (agenda-functie)
o Samenwerkingspartners zoeken en benaderen voor speciale initiatieven of
bijvoorbeeld voor aanbod voor speciale doelgroepen zoals een
prikbord. Doorlink naar Huizenvoorelkaar.
o Aangeven of en wat voor vrijwilligers er bij de vereniging welkom zijn. Doorlink
naar de vrijwilligerscentrale ( Huizenvoorelkaar).
Per (te delen) sportaccommodatie tbv de sportverenigingen en stichtingen wordt (mogelijk bij
SPH op de website) aangegeven:
• waar de accommodatie geschikt voor is (sporten, doelgroepen, binnen/buiten, kosten,
contactpersoon, afmetingen, voorzieningen (ivm toegankelijkheid).
• wanneer welke accommodatie beschikbaar is
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Locaties delen
Verengingen kunnen van elkaars accommodatie of bepaalde voorzieningen gebruik maken.
Voor andere aanbieders is het huren van gemeentelijke accommodaties alleen onder
voorwaarden mogelijk (Wet Markt en Overheid). Bij de accommodaties wordt direct gelinkt
naar de exploitant of naar een contactpersoon. Er wordt onderscheid gemaakt in binnen- en
buitensportaccommodaties.

Uitvoering en coördinatie
De uitvoering en coördinatie van dit sportakkoord ligt bij het kernteam bestaande uit Chantal
Heinen (gemeente Huizen), Anita Campbell (SPH), Nynke Tempelaar (SPH), Alexandra
Ochsendorf (aangepast sporten) en Jolanda Westrum (Vrijwilligerscentrale Huizen). Chantal is
hierin regievoerder. De kerngroepleden zijn de aanvoerders van deelakkoorden. Zij zijn de
verantwoordelijke voor de te vormen werkgroepen. Elke maand wordt de voortgang op de
deelakkoorden en het budget besproken.
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Services
Naast het uitvoeringsbudget kunnen er services worden ingezet. Dit zijn een soort vouchers
waarmee sport- en beweegaanbieders op diverse manieren ondersteuning kunnen krijgen bij
ambities en uitdagingen. Hierbij kan gedacht worden aan:
- Verduurzamen van de accommodatie (een check op mogelijkheden om meer duurzaam
te kunnen opereren op het sportpark)
- Kaderopleidingen zoals:
o Trainen en coachen van kinderen met een stoornis in het autismespectrum in
reguliere groepen
o Beginnerscursussen voor trainers en coaches
o Bestuursopleidingen
- Inzicht geven in subsidiemogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan verspreiding van de
nieuwsbrieven van Sportsubsidie.nl.
- Sociale veiligheid op de vereniging (VOG traject)
- Ledenwerving
- Vrijwilligersbeleid
Deze services zijn aan te vragen bij de Adviseur lokale sport. In Huizen is dat Ruben Blokland. U
kunt de Adviseur lokale sport ook benaderen voor:
– belangenbehartiging namens de gezamenlijke sport bij het proces van het lokale
sportakkoord.
– advies over services op basis van behoeften bij sport- en beweegaanbieders.
– ondersteuning en borging van het proces om de lokale sport- en beweegaanbieders te
versterken.
De contactgegevens van de adviseur lokale sport in Huizen zijn:

Adviseur lokale sport Huizen
Ruben Blokland
Ruben.blokland@knzb.nl
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Aangepast sporten
Bewegen is goed voor iedereen, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als je een
lichamelijke of verstandelijke beperking hebt, is het niet altijd makkelijk om een sportactiviteit
te vinden die geschikt én leuk is. Toch zijn er ook voor jou veel mogelijkheden! Aangepast
sporten is er voor iedereen met een beperking, waarbij het kan gaan om een lichamelijke,
verstandelijke, auditieve of visuele beperking, chronische aandoening of een stoornis binnen
het autismespectrum.
In Huizen is een regiocoördinator aangepast sporten werkzaam van Team Sportservice. Zij
werkt samen met sportaanbieders om clinics te organiseren en kan helpen in persoonlijk
beweegadvies.
De contactgegevens van de medewerker aangepast sporten in Huizen zijn:

Regiocoördinator Aangepast Sporten ‘t Gooi

Alexandra Ochsendorf
06-11 42 13 27
aochsendorf@teamsportservice.nl
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Buurtsportcoach
De activiteiten van de buurtsportcoach zijn in Huizen verdeeld onder meerdere uitvoerders die
elk in andere werkterreinen opereren:

De activiteiten die door de verschillende partijen binnen de buurtsportregeling worden
uitgevoerd zijn allemaal laagdrempelig en kortdurend van insteek. De intentie is steeds dat de
borging bij andere partijen ligt. Dat kan een school zijn, maar ook een sport- of
beweegaanbieder die het aanbod oppakt als de buurtsportcoach de doelgroep heeft weten te
enthousiasmeren.
Indien u wilt weten welke partij u voor welk werkterrein moet benaderen, kunt u contact
opnemen met Chantal Heinen.

Coordinator Buurtsportcoach

Chantal Heinen
035- 528 14 55
c.heinen@huizen.nl
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Het sportplatform
Het Sport Platform Huizen heeft als missie de bindende factor te zijn tussen de
sportverenigingen onderling en de sportverenigingen en de gemeente Huizen, teneinde een
stimulans te zijn voor 'Huizen in beweging'.
De algemene doelstellingen zijn als volgt te omschrijven:
• Belangenbehartiging
• Kennisoverdracht
• Sportpromotie
Bent u als sportvereniging nog niet aangesloten bij het sportplatform, dan is het zeker aan te
raden dat wel toe doen zodat ook uw belangen worden meegenomen in de toekomstplannen
van de gemeente.
Wilt u contact met het sportplatform, dan kunt u contact opnemen met:

Secretaris Sportplatform

Anita Campbell
06- 4305 8300
secretaris@sportplatformhuizen.nl
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Vrijwilligerscentrale Huizen
De vrijwilligerscentrale Huizen ondersteunt alle vormen van vrijwillige inzet. Zij adviseren,
verbinden, bemiddelen en ondersteunen met als doel: samen bijdragen aan een mooier,
socialer Huizen.
Thema’s waar VC Huizen een bijdrage aan kan leveren vanuit haar expertise op gebied van o.a.
vrijwilligerswerk, vrijwillige inzet, en vrijwilligersbeleid zijn:
• Adviseren op gebied van werven en binden vrijwilligers via het platform
Huizenvoorelkaar en adviesgesprekken hierover;
• Bieden van advies en ondersteuning in alle zaken waar met betrekking tot
vrijwilligerswerk, vrijwillige inzet en vrijwilligersbeleid behoefte aan is;
• Aanbieden workshops, trainingen, webinars etc (ook vanuit de services).
• Ondersteuning beiden bij het aanvragen bij fondsen;
• Meedenken in oplossingen anders dan geld;
• Samenwerking stimuleren tussen verenigingen door het organiseren van netwerk en
themabijeenkomsten;
• Knelpunten signaleren en nieuwe ontwikkelingen delen zodat verenigingen kunnen
anticiperen hierop.

Vrijwilligerscentrale Huizen

Jolanda Westrum
035- 526 7553
info@vchuizen.nl
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Kritische succesfactoren
Om dit sportakkoord te laten slagen zijn een aantal kritische succesfactoren van belang:

Borging van het sportakkoord
Dit sportakkoord brengt mooie kansen, maar zal niet uit zichtzelf blijven leven, daarvoor is
menskracht nodig. De borging ligt in eerste instantie niet bij de gemeente maar bij de
gemeenschap. Het is dus zaak dat er voldoende zichtbaarheid gegenereerd wordt en het
sportakkoord levend blijft. Dit zou een taak kunnen zijn van een local task force.

Reservering uitvoeringsgeld
Het uitvoeringsbudget zal met de SPUK-budget van oktober 2020, mei 2021 en mei 2022
worden uitgekeerd. In de praktijk zal dat betekenen dat het uitvoeringsbudget van 2020 niet
volledig opgebruikt zal kunnen zijn voor einde 2020. Dit is niet omdat er te weinig behoefte is
aan het uitvoeringsbudget, maar doordat de regelgeving het niet anders mogelijk maakt. Voor
het sportakkoord is het essentieel dat de gemeente het uitvoeringsbudget overhevelt naar jaar
2021 waarin dan meer activiteiten kunnen plaatsvinden. Datzelfde geldt voor 2022 indien er
uitvoeringsbudget overblijft na 2021.

Verantwoording door gemeente
De gemeente is verantwoordelijk gemaakt door de rekenkamer om de verantwoording van het
sportakkoord op zich te nemen. Dat betekent dat uitvoering van het uitvoeringsbudget de
gemeente moet voorzien van de benodigde informatie over de gemaakte kosten van de
activiteiten.

Ondertekening
Gemeente Huizen

Sportplatform Huizen

Wethouder sport
Roland Boom

Secretaris
Anita Campbell

Vrijwilligerscentrale Huizen

Team Sportservice ’t Gooi

Directeur
Jolanda Westrum

Provinciaal consulent
Sandra van Wijhe
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