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Op 28 januari 2020 vond een werkconferentie over het Zaans Sportakkoord plaats in het hoofd-

gebouw van het Regio College (ROC) in Zaandam. De avond werd begeleid door sportformateur 

Martin van der Gugten. Als sportformateur begeleidt hij de totstandkoming van lokale sport-

akkoorden in verschillende gemeenten. Een lokaal sportakkoord bevat een aantal afspraken tussen 

de gemeente, de lokale sportaanbieders en maatschappelijke partners, en eventueel het 

bedrijfsleven, over sport in de gemeente in de nabije toekomst. Dit in navolging van het Nationale 

Sportakkoord uit 2018 dat als doel heeft de organisatie en financiën van sport toekomstbestendig te 

maken en waarvoor afspraken gemaakt zijn tussen het ministerie van VWS, de Vereniging Sport en 

Gemeenten, NOC*NSF en de provincies en veel maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het doel 

van de lokale akkoorden is niet alleen de implementatie van de nationale maatregelen te 

bevorderen, maar vooral om lokale netwerken te bouwen en te versterken en zo mensen aan het 

sporten te krijgen én te houden. Er wordt hierbij ook gekeken naar de toegevoegde waarde van sport 

voor andere organisaties zoals zorg, welzijn en onderwijs, en het streven is om het sportbeleid en de 

sportinfrastructuur duurzaam te versterken. 

Bij deze werkconferentie zijn ruim 80 personen aanwezig, waarvan ongeveer de helft afkomstig is uit 

Zaanse sportverenigingen, de overigen vertegenwoordigen maatschappelijke organisaties en 

bedrijven, er zijn raadsleden en functionarissen uit de gemeente. Ongeveer de helft van de 

aanwezigen geeft aan het Nationaal Sportakkoord te kennen. De aanwezigen worden welkom 

geheten door Martijn Kool, directeur van de School voor Zorg, Welzijn en Sport, een onderdeel van 

het ROC. Hij vertelt dat het Regiocollege zich profileert als een ‘gezonde’ school, waar in en om niet 

mag worden gerookt, en die een gezonde kantine heeft. Leerlingen zijn actief bezig met sport en 

bewegen, voor iedereen is twee uur bewegingsonderwijs verplicht. Hij zegt dat bewegen een 

onderdeel moet zijn van onderwijs, want bewegen helpt bij het leren. En door sport kunnen veel 

dingen bereikt worden, jongeren kunnen er eigenwaarde aan ontlenen. De opleiding Sport en 

Bewegen maakt gebruik van het Topsportcentrum De Koog, in Koog aan de Zaan, waar per jaar 150 

leerlingen afstuderen tot sport- en beweging coördinator of -begeleider. Tijdens hun studie komen 

leerlingen al in actie als begeleider bij Buitenschoolse Opvang, bij zwemonderwijs of als coach van 

een pupillenelftal bij een voetbalvereniging waarbij ze ervaring opdoen, maar ook van waarde zijn 

voor de organisaties waarbij ze zich inzetten. 
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Martin van der Gugten vertelt, en laat een filmpje zien, over het Nationale Sportakkoord. Dit is erop 

gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders. In het 

Sportakkoord zijn concrete afspraken gemaakt rondom een aantal ambities, in eerste instantie vijf. 

Later is een zesde ambitie uitgewerkt en, ondertekend door de partijen, aan het Nationaal 

Sportakkoord toegevoegd.  De eerste, en belangrijkste, ambitie is inclusieve sport en bewegen. 

Daarmee wordt bedoeld dat iedere Nederlander een leven lang plezier beleeft aan sport en 

bewegen. Hiervoor zijn goede sportvoorzieningen nodig en een openbare ruimte die uitdaagt tot 

bewegen. Het gaat hierbij niet alleen om de sporthallen, zwembaden en clubhuizen maar ook om het 

stadspark en het trapveldje in de wijk. Hierin moet geïnvesteerd worden, er moet een duurzame 

infrastructuur komen (ambitie 2).  

 

 

 

Nederlanders sporten graag maar doen dat niet alleen bij verenigingen. Ze sporten op momenten dat 

het hun uitkomt, ook bij particuliere sportaanbieders of ongeorganiseerd, buiten en in de natuur. De 

traditionele sportverenigingen staan onder druk omdat het aantal leden terugloopt en er steeds 

minder vrijwilligers zijn die bereid zijn hun tijd in een vereniging te steken. Met het Sportakkoord 

wordt geprobeerd om sportverenigingen en andere aanbieders van sport en bewegen te versterken 

zodat zij uitgroeien tot vitale, ondernemende aanbieders die goed georganiseerd zijn en in staat tot 

samenwerken (ambitie 3). Sport en bewegen moeten hierbij op een veilige en positieve manier 

aangeboden worden, zodat iedereen het plezier in sport houdt en waarbij uitsluiting en discriminatie 

worden tegengegaan (ambitie 4).  

https://www.youtube.com/watch?v=jZiouiGc9FE
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Het is vastgesteld dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun motorische vaardigheden 

achteruit gaan. In het Sportakkoord is de ambitie vastgelegd om sport en bewegen een vast 

onderdeel van het dagelijkse leven van kinderen te laten zijn. Zo komt de motorische vaardigheid en 

lol in bewegen weer terug (ambitie 5). 

Wanneer er minder gesport wordt in Nederland heeft dat ook gevolgen voor de topsport. Topsport 

inspireert en heeft een grote maatschappelijke waarde. Het is ook een bedrijfstak en is daarom van 

economische betekenis. Door het organiseren van sportevenementen wordt Nederland op de 

internationale kaart gezet. Topsport kan ook heel innovatief zijn, op het gebied van voeding, 

materiaal, techniek en data, maar ook revalidatie. De overheid vindt het daarom belangrijk dat er in 

Nederland een goed topsportklimaat is (ambitie 6). 

Deze zes ambities staan in het Nationaal Sportakkoord. Na de ondertekening zijn gemeenten en 

regio’s hiermee aan de slag gegaan. Ook de gemeente Zaanstad is hier al een tijdje mee bezig, en 

heeft de landelijke ambities vertaald naar het Zaanse. Er is zelfs een ambitie aan toegevoegd, de 

ambitie om mensen die vaak met klachten bij de huisarts komen en waarvoor bewezen is dat 

bewegen bij deze klachten echt kan helpen, meer te laten bewegen. Zaanstad wil een goede basis 

leggen om meer bewoners aan het sporten en bewegen te krijgen Hiervoor wordt het Zaans 

Sportakkoord gesloten. Het gaat erom dat er concrete plannen worden gemaakt, dat er 

samenwerking wordt gezocht en tot stand wordt gebracht. Het Zaans Sportakkoord is niét de 

gemeentelijke visie, het is van de bewoners van Zaanstad, van de sportverenigingen, de 

maatschappelijke organisaties. Het Zaans Sportakkoord wordt gesloten met het doel om de 

Zaankanters meer te laten sporten en te bewegen en daarvoor de sportorganisaties en organisaties 

die hiermee van doen hebben te versterken.  
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In deze werkconferentie wordt een inventarisatie gemaakt van plannen en ideeën die er leven, en de 

vervolgstappen die er gemaakt kunnen gaan worden: wat wil je doen, wat kun je doen en wie wil zich 

er bij aansluiten? De zeven ambities worden besproken aan zeven thematafels, aan elke tafel zal er 

eén ambitie besproken worden. Er is ook nog een achtste tafel, een vrije tafel voor initiatieven met 

betrekking tot het Sportakkoord. De tafels worden voorgezeten door gespreksleiders die in de 

gemeentelijke kerngroep over dit onderwerp zitten. Ze worden bijgestaan door sidekicks die de 

uitkomsten van het groepsgesprek opschrijven. Het gesprek verloopt aan de hand van vragen: 

1. Doel: Wat willen we bereiken op dit thema; 

2. Aanpak: wat gaan we doen om dit doel te bereiken; 

3. Samenwerking: welke organisaties werken actief mee; 

4. Ondersteuning: wat is er nodig voor de uitvoering; 

5. Vervolg: wat zijn de volgende stappen? 

De gemeentelijke kerngroep zal de opbrengsten uit de formulieren en tafelgesprekken verder 

uitwerken. Er zijn twee gespreksrondes. Na de gespreksrondes inventariseerde Martin van der 

Gugten de uitkomst van de discussies.  

 

   

 

De gespreksleiders vertelden hoe de gesprekken aan de tafels verliepen en wat er uit gekomen is: 

Tafel 1: Inclusief sporten en bewegen 

De landelijke ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan 

sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Belemmeringen 

vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid 

of sociale positie nemen we weg. 

De ambitie op dit thema is om in Zaanstad sport en bewegen mogelijk te maken voor minder 

redzamen, waarbij vooral gedacht wordt aan ouderen, gehandicapten en allochtonen; juist voor hen 

zouden de belemmeringen weggenomen moeten worden en is veiligheid heel belangrijk. Om dit doel 

te bereiken moet er samengewerkt worden. Voor die samenwerking wordt gedacht aan opleidingen, 

instellingen waar de doelgroepen bij betrokken zijn, sportverenigingen en bedrijven en fondsen. Er 

zullen contacten moeten worden gelegd met de netwerken waar je deze doelgroepen kunt vinden.  

De vraag is hoe groot de behoefte daadwerkelijk is, in hoeverre is er in Zaanstad bijvoorbeeld 

behoefte aan gehandicaptensport? Daar zou onderzoek naar gedaan moeten worden. Er is geen 
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behoefte aan eenmalige initiatieven, het moet een structureel aanbod zijn. Er zou een coördinator 

moeten worden aangesteld om vraag en aanbod met elkaar te verbinden. 

Tafel 2: Duurzame infrastructuur 

 De landelijke ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame 

sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de 

openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en sportaccommodaties zijn straks 

duurzaam. 

Het doel is om de sportaccommodaties multifunctioneel en duurzaam te maken en deze ruimtes 

effectief te gebruiken. Dit vereist een betere, effectievere afstemming van het Sportbedrijf, vooral 

voor de binnensport, want wanneer er veel verenigingen gebruik maken van een accommodatie kan 

het druk worden. Er moet absoluut een effectieve planning komen, bijvoorbeeld een platform, 

waarop de vraag en het aanbod van ruimten komt te staan. Verder zou er een werkgroep moeten 

komen, die de duurzaamheid en het duurzame gebruik van sportaccommodaties gaat onderzoeken. 

Sportverenigingen moeten samenwerken om hun terreinen en gebouwen effectiever te gebruiken en 

kunnen bijvoorbeeld een gezamenlijk inkoopbeleid organiseren. 

Tafel 3: Vitale aanbieders 
 

De landelijke ambitie is om alle aanbieders van sport en beweging toekomstbestendig te 
maken. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun 
vizier kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen 

 
Het werven van vrijwilligers is voor bijna alle sportverenigingen een belangrijk probleem. Trainers 
vinden is lastig en het beschikbare kader doet alle taken op de vereniging. Leden worden ook meer 
consumenten: er is weinig betrokkenheid, maar ze stellen wel hoge eisen. Het kader kent de leden 
en de ouders ook steeds minder, waardoor het vrijwilligerswerk afstandelijker wordt. De traditionele 
sportvereniging is moeilijk houdbaar. Professionalisering wordt gevraagd, maar niet ten koste van 
alles. De unieke Nederlandse verenigingsstructuur moet behouden blijven. Clubsfeer en binding zijn 
essentieel voor toekomstbestendige verenigingen. Wanneer kennis, expertise, accommodaties 
gedeeld worden ontstaat een groter geheel, in dit geval is delen vermenigvuldigen! 
 
Tafel 4: positieve sportcultuur 
 

De landelijke ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. 
Dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, 
ouders en verzorgers, ook om misstanden te voorkomen. 
 

Er zijn in Zaanstad veel verschillende sportverenigingen en ze hanteren niet allemaal dezelfde 
gedragscode. Het zou ideaal zijn als er een Zaans Sport Gedragsprotocol komt, dat alle leden kennen 
en waar ze zich aan houden. Doen ze dat niet, dan moeten er sancties volgen. De verschillende 
organisaties zullen hierover moeten communiceren, ze moeten op één lijn komen te zitten om tot 
een goed protocol te komen, dat de leden zelf moeten bedenken. Verder is voorgesteld om nieuwe 
leden tijdens introductiebijeenkomsten voor te lichten over de gedragscode, en bijeenkomsten te 
houden om de consequenties van gedrag te bespreken. Verder moet de sportcultuur binnen een club 
zo worden dat positief coachen, begeleiden en aanmoedigen weer de norm is. 
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Tafel 5: Van jongs af vaardig in bewegen 
 
 De landelijke ambitie is om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en om 

de neerwaartse spiraal van motorische vaardigheden van kinderen de komende jaren naar 
boven toe om te buigen. 

 
Er moet meer verbinding komen tussen scholen en verenigingen, er zou een database moeten 
komen met wat er allemaal kan in Zaanstad op sportgebied. Er zouden pakketten moeten worden 
aangeboden met verschillende sporten, kinderen kunnen dan kijken wat ze leuk vinden en zo kan de 
lol en de motivatie van kinderen om aan sport te doen gestimuleerd worden. Oudere kinderen, 
jongeren dus, kunnen ingezet worden om jonkies te begeleiden en les te geven, zo krijgt hun 
sportbeleving ook meer inhoud. De karatevereniging stimuleert oudere leerlingen om jongeren te 
trainen en te begeleiden, hiervoor kun je zelfs een certificaat halen. Er wordt opgemerkt dat het de 
moeite loont om eens bij elkaar te kijken. 
 
Tafel 6: Topsport inspireert 
 
 De landelijke ambitie op dit terrein is om de inspirerende en maatschappelijke waarde van 

topsport te versterken teneinde de vooraanstaande positie die Nederland internationaal 
inneemt te beschermen. Topsportevenementen en talentontwikkeling maken daar 
nadrukkelijk onderdeel van uit. 

 
Er moet een topsportklimaat in Zaanstad komen en hiervoor zouden sportclubs, de gemeente, 
scholen en bedrijven moeten samenwerken. Het zou de ambitie van Zaanstad moeten zijn om binnen 
tien jaar tenminste één voetbalclub op het allerhoogste amateurniveau te hebben. Wees ambitieus 
en betrek medaillewinnaars erbij,  laat ze rondlopen op verenigingen. Eer ze, en leer van ze.  
 
Tafel 7: Bewegen op recept 
 
 De ambitie is om mensen die te weinig bewegen maar wel vaak met klachten bij de huisarts 

komen beter in contact te brengen met sport- en bewegingsaanbieders. Dat vraagt extra 
aandacht voor de wijze van informatie en begeleiding van de doelgroep en voor de wijze 
waarop de activiteiten worden aangeboden. 

 
Om deze doelgroep aan het bewegen te krijgen moet je weten welk aanbod er is en of het geschikt is 
voor mensen die weinig bewegen. Huisartsen schrijven recepten uit, maar zouden vaker een 
gezonde, actieve leefstijl moeten propaganderen. Hiervoor zou een huisarts moeten weten wat er 
kan en beschikbaar is in de eigen wijk, en dat weet hij of zij vaak niet. Er zou een verbindende partij 
moeten zijn die contacten kent en ze legt. Er zijn al wel initiatieven in Zaanstad, zo bezoeken 
leerlingen van het Regiocollege ouderen in verzorgingstehuizen en gezondheidscentra om ze meer te 
laten bewegen. Dit is een initiatief van Evian, maar om dit breed uit te rollen zijn er meer partijen 
nodig. 
 
Tafel 8: Vrije tafel voor goede initiatieven 
 
 Aan deze tafel kunnen alle ideeën en voorstellen van deelnemers worden ingebracht en 

besproken die mogelijk wel in het Zaans Sportakkoord kunnen worden opgenomen maar niet 
goed passen bij de thema’s aan de andere tafels. 
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Tijdens de gesprekken zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: 

• Buitensportaccommodaties moeten beter benut worden. Ze zijn een last in het beheer, 
verenigingen zoeken middelen om het beter te kunnen doen, er is hierbij een rol voor het 
Sportbedrijf. 

• Ga met kinderen naar verzorgingshuizen, ze leren er van en door de omgang met kinderen vinden 
ouderen hun levensvreugde terug. 

• Leer elkaar kennen, organiseer netwerkbijeenkomsten zoals deze. 

• Hoe verbind je professionele zorgaanbieders met vrijwilligers bij de sportclubs? 

• Introduceer een strippenkaart voor jeugdigen waarmee ze uit verschillende sporten kunnen 
kiezen en een aantal proeflessen kunnen bijwonen. 

 
 
Plenaire afsluiting van de avond 
 
Martin van der Gugten geeft hierna het woord aan Gerard Slegers, wethouder Sport. Hij dankt alle 
aanwezigen voor hun inzet en enthousiasme. Hij heeft veel gehoord, en opgeschreven. Hij zegt dat 
veel sportorganisaties identieke problemen kennen, en dat we het hier in Zaandam met elkaar 
moeten doen, we moeten met elkaar een bondgenootschap vinden en vormen. Dat kan door kennis 
en kunde met elkaar te delen, iedereen kan van iedereen leren: hoe run je een vereniging, hoe doe je 
dat met financiën, hoe ga je met je sportfaciliteiten om? Gerard Slegers onderkent dat sport in 
verenigingsverband onder druk staat. Hij zegt dat het belangrijk is om de leden te kennen, er kunnen 
verrassingen bij zitten zoals bijvoorbeeld een accountant die wel wil helpen. Hij heeft begrepen dat 
bijvoorbeeld  Fortuna Wormerveer introductie-avonden organiseert voor ouders van nieuwe leden, 
durf dan te vragen of er mensen zijn die willen helpen, praat hierover. 
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Gerard Slegers zegt dat veel sportaccommodaties maar drie dagen in de week gebruikt worden. Dat 
kan veel beter. Sportverenigingen hebben een sociaal-maatschappelijke functie in de wijk, en ze 
moeten beseffen dat ze die functie hebben. Er gebeurt al veel, zo heeft Hercules Zaandam ouderen 
aangeschreven om mee te doen met bijvoorbeeld ‘walking football’, en er wordt dan ook voor een 
lunch gezorgd. Zo blijven deze ouderen in beweging en komen ze met anderen in contact. Hercules 
Zaandam zorgt zo voor sociale cohesie. 
 
Zaanstad probeert het beheer van de buitenruimte effectief aan te pakken, buitensportaccommo-
daties horen hier ook bij. Van deze accommodaties wil Zaanstad een openbare buitenruimte maken 
want het zijn de groene longen van onze stad. Dan moeten de hekken weg, want de Zaankanters 
moeten er, wanneer er niet gesport wordt,  op kunnen recreëren. Een moeder moet hier met haar 
kleine kinderen kunnen komen, en terwijl moeder ontspant kunnen de kinderen een balletje 
trappen. Het zou fijn zijn als er in de kantine dan een kopje koffie met een stukje appeltaart 
verkrijgbaar zou zijn. Maar zoiets doet dan weer beroep op vrijwilligers, en hun aantal wordt steeds 
minder. 
 
Er zijn in Zaanstad ontzettend veel topsporters die goed presteren op EK, WK en OS, daar moeten we 
trots op zijn. Maar we kennen ze nauwelijks. Er zijn veel talenten, daar moeten we heel trots op zijn. 
Er zit passie in. Hij noemt de aanwezige Sander Koomen, hij wil excelleren op de Paralympische 
Spelen in Parijs (in 2024), en daar doet hij veel voor. Gerard Slegers wil deze passie overal terugzien, 
Zaanstad moet een topsportstad worden. Er is niet veel geld, we moeten het met elkaar doen. 
 
De gemeente Zaanstad komt binnenkort met een gemeentelijke sportvisie, waar veel van de 
besproken onderwerpen in zullen komen. Hij hoopt dat het Zaanse Sportakkoord, dat van de burgers 
en sport- en maatschappelijke organisaties is,  en de gemeentelijke sportvisie elkaar gaan versterken, 
zodat er een sterke, door velen gedragen, gemeentelijke visie komt die in de Raad besproken en 
vastgesteld wordt en waarmee er een richting wordt gekozen die goed is voor de sport. 
 

  
 
Martin van der Gugten zegt dat de tafelgesprekken zullen worden uitgewerkt. Hij nodigt de 
wethouder (en daarna alle andere aanwezigen) uit om de intentieverklaring te ondertekenen om 
samen verder te bouwen aan het Zaans Sportakkoord met als het motto: ik doe mee! Het Zaans 
Sportakkoord zal in april worden ondertekend.  
 
Martin van der Gugten bedankt het Regiocollege voor hun gastvrijheid, de tafelvoorzitters en 
sidekicks voor de begeleiding van de tafelgesprekken en verder alle aanwezigen voor hun 
enthousiasme en inbreng bij de tafelgesprekken. 
 

 


