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De Adviseur Lokale Sport

• Filmpje

2

https://www.youtube.com/watch?v=mUPRWs6HpU0&feature=youtu.be
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Lokale lijn: uitvoeringsbudget

• Uitvoeringsbudget van 30.000 euro zowel voor Hollands Kroon als voor Schagen

• Actiepunten worden nu verzameld: 

• Deadline voor aanvragen budget: 29 februari
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Sportlijn: services

• Budget beschikbaar vanuit de gezamenlijke sport (Sportbonden, NOC*NSF, NL-Actief)

• Hoogte van het budget is per gemeente bepaald gerelateerd aan het aantal inwoners. 
Zowel voor Hollands Kroon als voor Schagen is dit ca 12.000 euro per jaar, voor 2020 
en 2021

• Gericht op professionalisering van de verenigingen, zowel op bestuurlijk vlak als op 
sporttechnisch gebied. 

• Begeleidingstrajecten/cursussen/workshops (voornamelijk) vanuit sportbonden, 
Sport Professionals Netwerk en Academie voor Sportkader
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Sportlijn: services

3 Categorieën:

1. Informeren & Inspireren: gericht op meerdere sportclubs en kaderleden in één keer 
→ kort, variërend van 1 uur tot 1 dagdeel, sportoverstijgend

2. Opleiden & Ontwikkelen: gericht op het individu, een bestuur of commissie of de club
→ langere verenigingstrajecten of masterclasses

3. Uitvoeren & Realiseren: gerichte op de concrete onderwerpen verduurzaming, 
gezonde sportomgeving en inclusief sporten en bewegen
→ begeleidingstrajecten voor verenigingen die 6 tot 12 maanden in beslag nemen
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Voorbeelden services per thema

Inclusief sporten en bewegen

Sporters met gedragsproblematiek → workshop voor trainers (2 dagdelen)

Aangepast sporten, hoe doe je dat → workshop voor trainers (1 dagdeel)

Sporters met een visuele beperking → workshop voor trainers (1 dagdeel)
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Voorbeelden services per thema

Duurzame sportinfrastructuur

Samenwerking beheer sportaccommodaties → procesbegeleiding voor de club
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Voorbeelden services per thema

Vitale sport- en beweegaanbieders

procesbegeleiding → verenigingstraject voor de club (7,5 dagdeel)

bestuurscoaching→ verenigingstraject voor de club (7,5 dagdeel)

vrijwilligersmanagement → workshop, masterclass of online module voor het bestuur

nieuwe inkomsten generen → workshop/inspiratiesessie voor het bestuur (1 dagdeel/ 1 uur)

kansen voor 50+ sport → workshop/inspiratiesessie voor het bestuur (1 dagdeel/ 1 uur)

Presteren met communiceren → workshop/inspiratiesessie voor bestuur (1 dagdeel / 1 uur) 
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Voorbeelden services per thema

Positieve sportcultuur

Een beetje opvoeder → online module voor trainers / coaches (max. 12 maanden)

4 inzichten voor trainerschap → workshop/inspiratiesessie voor trainers (1 dagdeel/1 uur)

Vertrouwenscontactpersoon → scholing voor vertrouwenscontactpersonen (VCP)

Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag → workshop voor trainers

Trainen/coachen vanuit pedagogisch perspectief: pubers → workshop voor trainers
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Voorbeelden services per thema

Vaardig in bewegen

De sportbonden bieden sporttechnische opleidingen aan op:
niveau 0 → voor onervaren trainers die interesse hebben om trainer te worden
niveau 1 → basisopleiding voor beginnende trainer-coach
niveau 2 → verantwoordelijk voor het uitvoeren van de training op basis van een 

aangereikte planning of gegeven instructies. 

Niet alle sportbonden doen mee. Mogelijkheden navragen bij Adviseur Lokale Sport.
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Kaders aanvragen services vanuit een sportclub

Een sportclub kan een service aanvragen als hij: 

1. onderdeel is van een lokale alliantie;

2. heeft afgestemd met de Adviseur Lokale Sport;

3. aangesloten is bij de gezamenlijke sport (Sportbond en NL Actief).

Dit betekent dat een sportclub die aan geen van de drie genoemde voorwaarden 
voldoet niet individueel aanspraak kan maken op services vanuit de sportlijn
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Stimuleringsbudget

Stimuleringsbudget Inclusief sporten en bewegen
voor sportaanbieders die hun aanbod willen vergroten, verbeteren of vernieuwen voor 
inclusieve doelgroepen (850 euro)

→ hebben te maken met belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale 
gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie

Budget aan te vragen voor, bijv.: 
- het opzetten van een nieuwe samenwerking met bijv. revalidatiecentrum, 
verzorgingscentrum of vluchtelingcentra 
- aanschaf specifiek sportmateriaal voor de nieuwe doelgroep
- promoten van de sport- en beweegactiviteiten
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Overige ondersteuningsmogelijkheden

Begeleidingstraject verduurzaming sportaccommodaties

- uitvoeren energiescan inclusief opleveren rapportage

- matchen van adviezen en wensen vanuit de club

- uitwerken van plan van aanpak 95% CO2 reductie

- begeleiden bij offertetraject

- uitwerken business case inclusief financieel advies

- ondersteunen bij realisatie en monitoring

→ BNG Duurzaamheidsfonds en Stichting Waarborgfonds voor de Sport (SWS) bieden 
aantrekkelijke leningen aan voor de financiering van het verduurzamen van 
sportaccommodaties (staat los van sportakkoord)

14



Overige ondersteuningsmogelijkheden

Begeleidingstraject gezonde sportomgeving

• Het begeleidingstraject is clubcoaching door een Team:Fit coach. 
Deze begeleiding is één op één per club en gaat in op één of alle onderwerpen van de 
Gezonde Sportomgeving. 
De inhoud van de begeleiding is op maat en zal per club verschillen. 
De coach zal de sportvereniging echt begeleiden in het maken en borgen van 
alcoholbeleid, rookvrije omgeving en gezonde alternatieven in de sportkantine.
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Overige ondersteuningsmogelijkheden

Procesbegeleiding om een lokale sportraad te vormen/versterken

• Met behulp van een procesbegeleider kan een impuls gegeven worden aan een 
bestaande sportbundeling of het oprichten ervan. Aan de hand van een intake met 
een procesbegeleider en de (potentiële) sportraad wordt de behoefte opgehaald. 
Vanuit daar wordt het traject bepaald en gestart. 

• In de regel zijn daar (maximaal) 5 dagdelen voor beschikbaar, afhankelijk van de 
lokale situatie. 
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Overige ondersteuningsmogelijkheden

Procesbegeleiding op de club vanuit Centrum Veilige Sport Nederland

• Sociale veiligheid in de vereniging is van belang voor behoud van plezierbeleving in de 
sport. Een bestuur van een vereniging kan een sociaal veilig klimaat creëren door 
bepaalde maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door het aanstellen van een 
vertrouwenscontactpersoon. Door gedragsregels voor leden en vrijwilligers in te 
voeren en aannamebeleid voor nieuwe trainers of vrijwilligers op te stellen. Daarbij 
zou van de gratis VOG-regeling gebruik gemaakt kunnen worden. 

• Een inhoudelijk expert helpt de vereniging met het opstarten en implementeren van 
preventief beleid. Met behulp van dit verenigingstraject (15 uur) beperkt de 
vereniging de kans op grensoverschrijdend gedrag en weet zij evengoed adequaat te 
handelen bij incidenten. 
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Aanvragen Services/ondersteuningsmogelijkheden 

• Aanvragen voor services doe je bij de Adviseur Lokale Sport

• Voor vragen m.b.t. services / budgetten: 
Schagen: adviseurlokalesport@sportakkoord-schagen.nl

Hollands Kroon: adviseurlokalesport@sportakkoord-hollandskroon.nl

Coördinator sportakkoord: Nanda Timmerman m.i.v. 1 maart

Meer info: 
Schagen: sportakkoord-schagen.nl/ondersteuning

Hollands Kroon: sportakkoord-hollandskroon.nl/ondersteuning
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